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HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วัน 3 คืน 

เดินทางกุมภาพันธ ์2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 02.10-10.40+1) 

วนัที่ 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า - ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน– หมู่บา้นราเมน – อิออน มอลล ์

วนัที่ 3. ผ่านชมท าเนียบรฐับาลเก่าฮออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –  
โอตารุ – คลองโอตารุ – เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  

วนัที่ 4. กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ชอ้ปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

วนัที่ 5. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 11.55 – 18.00) 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  39,900.- 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วนั 3คืน  (XJ) 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )  
(XJ620 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดย
มีเจา้หนา้ที่ให้การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –  
ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน – หมู่บ้านราเมน – อิออน มอลล ์

02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET  
 เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa) ที่ตัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองซปัโปโร  

สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัวท์ี่มีช่ือเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ จุดเด่นของสวนสัตวแ์ห่งนี ้คือ “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” 
ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหนึ่งก็คือ โดมแกว้ขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า  
ท าใหเ้ราสามารถเห็นสตัวท์ี่อาศยัอยู่ในขัว้โลกอย่างใกลช้ิด ในช่วงฤดูหนาวป็นช่วงที่เหมาะแก่การที่เดินทางมาชมการจดั
แสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้ังมีสตัวป่์าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะ
เครนที่ตอนนีห้าชมไดย้าก เนื่องจากตอนนีไ้ดสู้ญพนัธุไ์ปแลว้ 

 

 
 หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้ มีประวัติศาสตร์การท าราเมน มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพื่อใหเ้หล่านกัท่องเที่ยวได้
เขา้มาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของรา้นราเมนที่มีช่ือเสียงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที่ 

 อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวะ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ นอย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่เช่นกัน 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วนั 3คืน  (XJ) 

วันท่ี 3 
ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร –  
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ - คลองโอตารุ – เทศกาล 
Otaru Snow Light Path Festival 2020  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจาก

อาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาชูเซตส ์สหรฐัอเมริกา ที่ใชอ้ิฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บา้นชิโรอิชิและ
โทโยชิร่า ตึกนีผ่้านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้้ายไปที่ท าการหลังใหม่เป็นตึกใหม่ทันสมัยสูง 10 ชั้นตั้งอยู่ทาง
ดา้นหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี  พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคัญของชาติเมื่อปี 
พ.ศ. 2512 

 

 
 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ตัง้อยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสงูสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและ

เป็นอีกสญัลกัษณท์ี่ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
ฮอกไกโดแต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้
อยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่ง
หนึ่งของเมืองซปัโปโร 

 

 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ั้งอยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของ
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ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้เร่ิมตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้  
ในเขตศาลเจา้ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทกัทาย  

  
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้ง
ขึน้ในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่นีคื้อ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า  
ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปให้คนที่ท่านรกัทาน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลับบา้นได  ้

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

**พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน** 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร  

ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อ  
ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใช้และมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 เทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 งานเทศกาลหิมะที่จัดขึน้เป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  โดยมี
ความพิเศษตรงที่ผลงานต่างๆ ในงานจะให้ความส าคัญกับ “ความอบอุ่นของคน” น ามาสู่การสรา้งสรรคง์านเทศกาลนีท้ี่ท า
ดว้ยมือ (Hand Made) โดยเป็นการร่วมแรงของอาสาสมคัรซึ่งเป็นผู้คนในทอ้งถ่ิน ตลอดทัง้ทางเดิน คลอง สถานีรถไฟ จะเต็ม
ไปดว้ยผลงานของคนในชุมชน  
หมายเหตุ : Otaru Snow Light Path Festival 2020 จัดงานวันท่ี 08-16 กุมภาพันธ ์2563 

➢ ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปท่ีเดินทางวันท่ี 05-09 ก.พ. 63 จะไม่สามารถชมงานเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020  
แต่จะได้ชมงานเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 
กิจกรรมลานสกี – Duty Free – ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –  
เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรมลานสกี จุดเด่นของลานสกีซัปโปโรคือมีหิมะใหม่ตกทับถมกันทุกวัน  ท าให้สามารถเล่นสกีที่มีลักษณะ

เป็นเพาเดอร์สโนว์ได ้ จากการที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวซัปโปโรเมื่อ ปี  ค.ศ.  1972 ลานสกีซัปโปโร
นั้นอยู่ใกล้ตัวเมืองและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหิมะที่นี่มีคุณภาพดี  แม้ตอนนี ้ก็มีชาวต่างประเทศจ านวนมากที่  
เดินทางมาที่ซัปโปโรเพื่อเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาว  

 ช้อปป้ิง Duty Free มีทั้งรา้นของฝาก ของที่ระลึก สินคา้แบรนดเ์นม อาหารทะเล ขนม ของหวาน เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เคร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑจ์ากฮอกไกโด 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ช้อปป้ิง Duty Free 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตัง้อยู่

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และ 
รา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 ชมเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival 2020 ณ อโดริปารค์ เป็นเทศกาลหิมะที่มีช่ือเสียงของเมืองซปัโปโร มีการจดัแสดง
งานบนพืน้ที่ 3 ส่วน คือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการคา้ซูซูกิโนะ ในงานมีการน าเสนอประติมากรรมที่สรา้งจากหิมะและ
น า้แข็งเป็นจ านวนนับรอ้ยชิน้ เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 
ลา้นคนทุกปี  
หมายเหตุ : เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 จัดขึน้ระหว่างวันท่ี 04-11 กุมภาพันธ ์2563 

➢ ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปท่ีเดินทางวันท่ี 12-16, 14-18 ก.พ. 63 จะได้ชมงานเทศกาล Otaru Snow Light Path Festival 2020 แต่จะ
ไม่ได้ชมงานเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
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 ใหท้่านได ้อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านได ้
ช้อปปิ้งไดจุ้ใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนด์ดังของญ่ีปุ่ น หรือจะเป็นรา้น 100  เยน,ร้าน 
UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น ถนนทานุกิโคจิ แหล่งที่ตัง้ของรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้้อปปิ้งไดจุ้ใจ เช่น DONKY เปิด 
24 ชม, รา้น ABC,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง JR TOWER แหล่งที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดัง
และรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิ้ง เช่น รา้น BIC CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ร้าน
100 เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑร์า

เมน เป็นแหล่งรวม ราเมนชื่อดงัทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ ใหน้กัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนไดลิ้ม้รสชิมราเมนจาก
เมืองต่างๆ ไดอ้ย่างจุใจ* เพ่ือให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า 
หมายเหตุ : ลูกค้าเฉพาะกรุ๊ปท่ีเดินทางวันท่ี 12-16, 14-18 ก.พ. 63 ช้อปป้ิงแทนการรับชมเทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ621 11.55 - 18.00) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วัน 3คืน  
โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 05-09 ก.พ.63 
Sapporo Snow Festival 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัที่ 07-11 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path + 
Sapporo Snow Festival 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัที่ 12-16 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วนัที่ 14-18 ก.พ.63 
Otaru Snow Light Path 

39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี
การการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
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4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจา้หนา้ที่เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง
คือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคน

ไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น

ของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารใน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO OTARU ROMANTIC SNOW FEST 5วนั 3คืน  (XJ) 

**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทาง
บริษัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อ

การพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


