
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน

ไทย พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่
ทา่น 

23.55 น. เหินฟา้สูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทย ด้วยเท่ียวบินท่ี  TG 670 

จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมความงามของน า้ตกกิงกะ ริวเซย์ ท่ีไหลลงมาจากโตรกผาในหุบผาโซอุนเคียว  
 ชมสวนสตัว์อาซาฮิยาม่าท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น  
 เลน่กิจกรรมท้าลมหนาวท่ี “ ลานสกี คิโรโระ สกี รีสอร์ท “ หนึง่ในลานสกีท่ีมีหิมะดีท่ีสดุในโลก 
 ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ท่ีสดุแสนโรแมนติก  
 ชมพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี อาคารอิฐสแีดงเก่าแก่ท่ีมีอายยุาวนานเกือบร้อยปี 
 ช้อปปิง้จุใจที่ยา่นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท พาร์ค 
 อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 1 มือ้ 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 1 คืน 

 

(หุบผาโซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่า – โอตารุ – ซัปโปโร) 
ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง 5 – 9 มีนาคม 2562 

โดยสายการบนิไทย  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

วันที่ 2 ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – เมืองคามิกาว่า – ถ า้น า้แข็งคามิกา
ว่า – หบุผาโซอุนเคียว – น า้ตกกิงกะ ริวเซย์  

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่ น
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านชมโดราเอม่อน 

สกายพาร์คให้ทา่นได้เพลิดเพลนิกบัตวัการ์ตูน
ในเร่ืองโดราเอม่อนการ์ตูนท่ีนิยมท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 
อิสระกับการถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตนู เช่น ฉาก
นั่งไทม์แมชชีนท่ีจะท าให้ทุกท่านเสมือนเป็น
สว่นหนึ่งในฉากและยงัมีโซนร้านค้าท่ีขายของเก่ียวกับโดราเอม่อนท่ีท่านสามารถช้อปปิง้
ไว้เป็นของท่ีระลกึได้อีกด้วยและพลาดไม่ได้กบัการชิมขนมโดรายากิท่ีโดราเอม่อนช่ืนชอบ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองคามิกาว่า เมืองเล็กๆ 

ทางตะวนัออกของเมืองอาซาฮิคาวา่ซึ่งอยู่ห่าง
ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทาง
เดียวกับทางไปเมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาว
เหน็บท่ีอยูท่างตะวนัออกสดุของเกาะฮอกไกโด 
จากนัน้น าท่านชมถ ้าน ้าแ ข็ งคามิ กาว่า 
ทางเดินเข้าจะถูกประดบัด้วยแสงไฟ หลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงค์ถ า้น า้แข็งท่ีคดเคีย้วไป
มาภายในอุโมงค์น า้แข็งนัน้ ท่านจะได้ชมความงามของหยดน า้แข็งรูปร่างสวยงามตา่งๆ ท่ี
อุณหภูมิ -20 องศา และต ่าสุด -41 องศา น าท่านเดินทางเข้าสู่หุบผาโซอุนเคียว ซึ่ง
ตัง้อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น กิน
พืน้ท่ีตัง้แต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิคาว่าไปจนถึงเมืองคามิกาว่า ไลล่งไปทางเมืองบิเอะ
จนถึงเมืองฟูราโน่ ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสงู ท่ีถกูปก
คลมุด้วยหิมะแทบตลอดทัง้ปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาท่ีได้
ช่ือว่าสวยงามตระการตามากท่ีสุดในอุทยานไดเซ็ตสึ มี
ทั ง้น า้ตกท่ี ไหลลงมาจากโตรกผาอันสูงชัน ธารน า้
ท่ามกลางป่าร่มครึม้ล้อมรอบ พาท่านชมความสวยงาม
ของน า้ตกท่ีมีช่ือเสียงสองแห่งของเมืองโซอุนเคียวนั่นก็
คือ “น า้ตกกิงกะ” (Ginga Waterfall) หรือน า้ตกสีเงินใน
ฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

และ “น า้ตกริวเซย์” (Ryusei Waterfall) หรือน า้ตกดาวตกท่ีไหลบา่เป็นเส้นใหญ่ออกมา
จากซอกผาดูคล้ายดาวตก และในฤดูหนาวน า้ตกทัง้สองจะแข็งตวักลายเป็นน า้แข็ง เป็น
ทศันียภาพท่ีดแูล้วแปลกตาไปอีกแบบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
เข้าพกัโรงแรม Sounkaku Grand Hotel หรือเทียบเทา่ (- / L / D)  
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่ 3 เมืองอาซาฮคิาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง็อาซาฮคิาว่า – 

เมืองซัปโปโร – ตกึรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ย่านซูซูกิโนะ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองอาซาฮิคาว่า เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองซปัโปโร เมือง
ท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา น า
ทา่นชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัว์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในญ่ีปุ่ นซึง่ในแต่
ละปีจะมีผู้ เข้าชมความน่ารักของสตัว์ต่างๆ ท่ีไม่ได้ถูกกักขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นใน
สวนสตัว์ทัว่ๆไปถึงกวา่ปีละ 3 ล้านคนจากทัว่โลกโดยสวนสตัว์แหง่นีไ้ด้มีแนวความคิดท่ีว่า
สตัว์ต่างๆควรท่ีจะอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสตัว์นัน้ๆ ทุก
ท่านจะได้สมัผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริง
ของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขัว้
โลก  นก เพนกวินสายพัน ธ์ุต่างๆ  และลิง
อุ รังอุตังแสน รู้  เป็น ต้น จากนัน้พาท่านสู่
หมู่ บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ท่ีน่ีรวบรวมร้านราเม็งช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้าน
มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลงัคาเดียว เปรียบเสมือนหมู่บ้านราเม็งท่ีรวบรวมร้านดงัไว้ในท่ี
เดียวเลยก็วา่ได้ นอกจากนีย้งัมีห้องเลก็ๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาของหมู่บ้านแหง่นี ้
ให้ส าหรับผู้ ท่ีสนใจอีกด้วย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเม็ง ให้ทุกท่านได้เลือกชิมราเม็งต้นต ารับตาม
อธัยาศยั (แจกเงินทา่นละ 1,000 เยน) 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็น
ศูนย์กลางความเจริญอันดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่ นผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคล้ายตาราง



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

หมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญ่ีปุ่ น การจัดการและ
การพัฒนาได้รับค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูก
ออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพืน้ฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา จากนัน้พาท่านชม
ตึกรัฐบาลเก่าของเมืองซปัโปโรซึง่ในอดีตเคยใช้เป็นกองอ านวยการของข้าหลวงใหญ่และ
เป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนัน้ได้ใช้อิฐแดงเป็นวสัดใุนการก่อสร้างท า 
ให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวัติ
ความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึง
เมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชม
หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมือง
โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาท่ีเท่ียงตรงแล้ว ยงั
เปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเลา่เร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากว่า 
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีส้ร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น
เลยก็ว่าได้ น าท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไป
ตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนสว่นใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพกัผ่อนหยอ่นใจ หรือ 
จดังานประเพณีในเทศกาลตา่งๆท่ีสวนแหง่นี ้จากนัน้พาทา่นสูย่่านซูซูกิโนะ แหลง่ช้อปปิง้
ท่ีแสนคึกครืน้ของเมืองซปัโปโร มีห้างร้านตา่งๆ 
มากมายรวม ไปถึ ง ร้าน เสื อ้ ผ้ าแบ รนด์ดั ง
มากมาย ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและร้านอาหาร
สไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น 
อีกทัง้ยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาว
ญ่ีปุ่ นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเท่ียวชมได้
อยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อัน้) 
เข้าพกัโรงแรม Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

 
วันที่ 4 ลานสกี คิโรโระ สกี รีสอร์ท – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์

กล่องดนตรี – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – มติซุยเอาท์เลท พาร์ค  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

พาทา่นสูล่านสกี คิโรโระ สกี รีสอร์ท ให้ทา่น
สนกุสนานกบักิจกรรมท้าลมหนาวบริเวณ ลาน



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

สกีท่ีถกูปกคลมุไปด้วยพาวเดอร์สโนว์ หนึ่งในหิมะท่ีคณุภาพดีท่ีสดุในโลก อิสระให้ท่านได้
เพลดิเพลินกับการเลน่กิจกรรมในฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นการเลน่สกี เลน่ถาดเลือ่น หรือปัน้
ตุ๊กตาหิมะ และถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึทา่มกลางบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยหิมะและวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม (ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ลานสกี) *** ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้*** 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการ

ตกแต่งของบ้านเรือนนัน้สว่นใหญ่ได้ถกูออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมือง
โอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป
นั่นเอง อิสระให้ทุกท่านชมความงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อันสวยงามน่า
ประทับใจ คลองโอตารุแห่งนี เ้ป็นคลองท่ี
เกิดขึน้จากการถมทะเลและสร้างเสร็จเม่ือปี 
ค.ศ. 1923 เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้า
จากบนเรือสู่โกดังในเมือง แต่ภายหลงัเลิกใช้
จึงได้ถมคลองคร่ึงหนึ่งให้เป็นถนนส าหรับ
นกัทอ่งเท่ียวแทนโกดงัตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอิฐสี
แดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ และได้ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร ร้านขาย
ของท่ีระลกึแทน จากนัน้น าท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Orgel Emporium) 

อาคารด้านนอกถูกสร้างขึน้จากอิฐสีแดงและโครงสร้างด้านในท าด้วยไม้ เป็นอาคาร
เก่าแก่ 2 ชัน้ท่ีมีอายุเกือบร้อยปี ตรงบริเวณ
ด้านหน้ามีนาฬิกาไอน า้โบราณท่ีจะพ่นไอน า้
ออกมาประกอบกบัเสยีงดนตรีในทกุๆ 15 นาที 
ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ
หลากหลายสไตล์ท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน และนอกจากนีท้่านยังสามารถเลือก
ซือ้กลอ่งดนตรีท่ีมีความปราณีตสวยงามเพื่อเป็นของท่ีระลกึให้กับคนท่ีทา่นรักได้อีกด้วย 
น าท่านชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วทุกท่านสามารถชมเคร่ืองแก้วท่ีมีรูปแบบและสีสัน
สวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วท่ี
ออกมามีรูปแบบและสท่ีีแตกตา่งกนัออกไป ตามความถนดัและความช านาญของช่างเป่า
แก้ว จากนัน้พาทกุทา่นช้อปปิง้ท่ีมิตซุยเอาท์เลท พาร์ค แหลง่เลอืกซือ้สิง่ของและเสือ้ผ้า



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

แฟชั่น  ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ 
เคร่ืองส าอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ทา่นเลอืก
ซือ้ (เพื่ อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซือ้สินค้าอิสระ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
เข้าพกัโรงแรม Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / -) 
 

วันที่ 5  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลบั(B / - / -)  
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซด้่วยเท่ียวบิน TG 671  
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

5 – 9 มี.ค. 62 45,999 40,999 35,999 5,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสยีชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุม่เกิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม: 
1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 

เลือ่นหรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

มีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือ
วา่การส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศ
ญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหาร
ท่ีมีคนมาใช้บริการกนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่า
ปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อน
นกัทอ่งเท่ียวจะมีการแจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้
นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า
หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

หมายเหต:ุ 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั ้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะ
ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และ
ความประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 
 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


