
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code : JHHK0412 

วันท่ี เส้นทาง อาหารเช้า อาหาร
กลางวัน 

อาหารเย็น 

วันอาทิตย์ท่ี 12 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ  - - - 

วันจันทร์ท่ี 13 เม.ย. 63 สนามบินนิวชิโตเซะ – อาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – เมือง
โซอุนเคียว – พิพิธภณัฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาวะ 

-   

วันอังคารท่ี 14 เม.ย. 63 น ้าตกกิงกะ ริวเซย ์– กระเชา้คุโระดะเคะ – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เลท 
–  
เมืองนิเซโกะ 

   

วันพุธท่ี 15 เม.ย. 63 กิจกรรมลานหิมะ– Milk Kobo  –  คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี
โอตารุ –ขึ้นกระเชา้ภูเขาโมอิวะ 

   

วันพฤหัสบดีท่ี 16 เม.ย. 63 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด –  
หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านซูซูกิโนะ 

   

วันศุกร์ท่ี 17 เม.ย. 63 สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุงเทพฯ  - - 

✓ ชมสวนสัตวอ์าซาฮิยาม่าที่ไดร้ับความนิยมมาก
ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น  

✓ ชมความงามของน ้ าตกกิงกะ ริวเซย ์ท่ีไหลลง
มาจากโตรกผาในหุบผาโซอุนเคียว  

✓ พิพิธภณัฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาวะ  
✓ นั่งกระเช้าคุโระดะเคะ กระเช้าที่เช่ือมจากเชิง

เขาของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขาคุโระดะเคะ 
✓ ช้อปป้ิงตลาดซัปโปโรโจไก ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของซัปโปโร 
✓ ชอ้ปป้ิงจุใจท่ีมิตซุยเอาท์เลท  
✓ อาหารครบทุกม้ือ 
✓ พิเศษ ! บุฟเฟต์ ปู 3 ชนิด 
✓ แช่ออนเซ็นเต็มอิ่ม 2 คืน 
✓ พกัโรงแรม 4 ดาวทุกคืน  

รื่นเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอนุเคียว 

12 - 17 เมษายน 2563    6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบิน Thai Airways (TG) 

 

      

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

 
 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประ ตูหมายเลข  2 เคาน์เตอร์ C  โดยสายการบินไทย(Thai Airways) 

พบเจา้หน้าที่คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน  
23.45 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทย (Thai Airways) ดว้ยเที่ยวบินที่ TG 670 

 
 
 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

ของประเทศญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว น าท่านสู่  เมืองอาซาฮิคาวะ 
(Asahikawa) เมืองท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเกาะฮอกไก
โด รองจากเมืองซัปโปโร น าท่านสู่ หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาวะ 
(Asahikawa Ramen Village) ห มู่บ้ า นที่ มี ร สชา ติ ร า เ มง เ ป็น
เอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่า
ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียว และยงั
มีห้องเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีให้ส าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย    

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาวะ (1)  
บ่าย หลังอาหารเที่ยง จากนั้นพาท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ 

(Asahiyama Zoo) ( ร ว มค ่า เ ข ้า ) อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ มี
ช่ือเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของเมือง ซ่ึงสัตว์ต่างๆ 
ของที่น่ีไม่ได้ถูกกักขงัอยู่ในกรง แต่มีการสร้างสถานที่เลียนแบบ
ธรรมชาติของท่ีอยู่อาศยัของสัตวน์ั้นๆ รวมทั้งยงัมีการสร้างส่ิงต่างๆ 
เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมไดใ้กลชิ้ดบรรดาสัตว์มากข้ึน น าทุกท่านเดินทางเข้า
สู่ เมืองโซอุนเคียว  (Sounkyo) ซ่ึงตั้งอยู ่บนตีนเขาที่มีชื่อ เสีย ง
ของฮอกไกโดและหุบเขาที่งดงาม เป็นหน่ึงในจุดทิวทศัน์ที่ดีที่สุดในบริเวณน้ี  มีหน้าผาที่รูปร่างหลากหลายใน
หุบเขาแห่งน้ี น าท่านชมความงาม พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาวะ 
(Kamikawa Ice Museum)  (รวมค่าเขา้) ตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติได
เซสึซัง ของฮอกไกโดภายในพิพิธภัณฑ์จะมีแกลลอร่ีใต้ดินที่
รวบรวมช้ินงานท่ีท ามาจากน ้ าแข็ง ทางเดินอุโมงคน์ ้ าแข็งท่ีประดบั
ประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น ้ าแข็ง และถ ้าจ  าลองหินงอกหินย้อย 

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ  
 

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 สนามบินนิวชิโตเซะ – อาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาวะ –  
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – เมืองโซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาวะ 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

นอกจากนั้นยงัมีสัตวท์ะเลท่ีอาศยัอยู่ใตน้ ้าแข็ง เช่น คลิโอเนะ(Clione) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือผีเส้ือทะเลให้ชมกนัอีกดว้ย  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 
ที่พัก  TAISETSU SOUNKYO ONSEN HOTEL  หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 

 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) 

น าท่านทางเข้าสู่ หุบผาโซอุนเคียว (Sounkyo Gorge) ซ่ึงตั้งอยู่ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น 
ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะแทบตลอดทั้งปี พา
ท่านชมความสวยงามของน ้าตกที่มีช่ือเสียงสองแห่งของเมืองโซอุนเคียว
นั่นก็คือ น ้าตกกิงกะ (Ginga Waterfall) หรือน ้ าตกสีเงินในฤดูร้อนจะ
ไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายและ น ้าตกริวเซย์   
(Ryusei Waterfall) หรือน ้ าตกดาวตกท่ีไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมา
จากซอกผาดูคลา้ยดาวตก  

  จากนั้นน าคณะ นั่งกระเช้าคุโระดะเคะ (Kurodake Ropeway) (รวมค่า
เขา้) เป็นกระเชา้ที่เช่ือมจากเชิงเขาของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขาคุโระ
ดะเคะที่มีความสูงถึง 670 เมตร เป็นส่วนหน่ึงของภูเขาไดเซ็ทสึซังซ่ึง
ไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาของฮอกไกโด  

 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) 
บ่าย  หลงัอาหารเที่ยง น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo)  เมืองแห่งศูนยก์ลางความเจริญของ 

เกาะฮอกไกโด จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปป้ิง มิตซุย
เอาท์เลท (Mitsui Outlet) แหล่งรวมร้านค้าท่ีมีช่ือเสียงรวมทั้งสินค้าแบ
รนด์ดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Coach , Michale Kors , 
Salvatore Ferragamo , Jimmy Choo , Bally , Versace , Polo Ralph 
Lauren , Nike , Adidas , Onitsuka Tiger , Kate Spade , Tory Burch           ได้
เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองนิเซโกะ เมืองท่ีมีช่ือเสียงที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลกเร่ืองการเล่นสกี  

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63  น ้าตกกงิกะ ริวเซย์ – กระเช้าคุโระดะเคะ – เมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เลท –  
เมืองนิเซโกะ  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)  
ที่พัก  HILTON  NISEKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 

 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) 

หลงัอาหารเช้า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมลานหิมะ ถือได้ว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบในระดับ 4 ดาว 
นอกจากนั้นภายในรีสอร์ทยงัมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับหิมะในแบบต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีคอร์สสอนสกี และมีอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวอย่างครบครัน นอกจากน้ียงัมีออนเซ็นทั้ง In Door และ Out Door 
อีกด้วย  (กิจกรรมข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการท า
กิจกรรมทุกชนิด)  
จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือสินค้าท่ี Milk Kobo ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ ออร์แกนิค นม 
โยเกิร์ต ไอศกรีม ซอฟท์ครีม โรลเค้กและชูครีม ล้วนเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยว
ต่างลิ้มลอง วตัถุดิบมาจากนมโคสด จาก Takahashi Farm  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ(Otaru) เมืองท่าหลกัของอ่าวอิชิคะริ บริเวณดา้นหลงัของเมืองนั้นถูก
โอบล้อมด้วยภูเขาถึง 3 ด้านด้วยกัน จากนั้นจึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงท า
ให้บ้านเรือนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะตั้ งอยู่ตามไหล่เขา และท าให้ที่ น่ีกลายแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง จากนั้นน าท่านชมความงามของ คลองโอตารุ (Otaru 
Canal) คลองซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ ซ่ึงในอดีตเป็นคลองที่เกิดจาก
การถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้า แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และถมคลอง
คร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลอง
ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนกั  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 
บ่าย  หลงัอาหารเที่ยงน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ  

(Otaru Musix Box Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น ที่ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และประเภทต่างๆ ของ
กล่องดนตรี โดยตัวอาคารหลงัน้ีก่อสร้างด้วยก าแพงอิฐสีแดงและมีหน้าต่างสไตล์
เรเนซองส์ ส่วนด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์มีนาฬิกาไอน ้ าท่ีจะส่งเสียงเตือนทุกๆ 15 
นาที และทุกชัว่โมงจะดงัเป็นพิเศษ  

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 กิจกรรมลานหิมะ– Milk Kobo –  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ –  
ขึน้กระเช้าภเูขาโมอิวะ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

หลงัจากนั้นน าท่าน  ขึน้กระเช้าภูเขาโมอิวะ (Mt.Moiwa Ropeway) (รวมค่าเขา้)  
เพื่อชมวิวเมืองซัปโปโร  จุดชมวิวกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของฮอกไกโด ข้ึนไปชม
วิวกลางคืนแบบพาโนรามา 360 องศาที่มีแสงส่องประกายระยิบระยบั  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 
ที่พัก  MERCURE HOTEL SAPPORO   หรือเทียบเท่า  
 

 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) 
  

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ซ่ึง
เป็นศาลเจา้มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธา
มาก เพราะเช่ือกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพ้ิทักษ์เกาะฮอกไก
โดและคอยปกปักษร์ักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่ง
น้ี ดงันั้นคนทอ้งถิ่นจึงนิยมไปสักการะ 

  
หลงัจากนั้นน าคณะชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซัปโปโรโจไก ตลาดกลางขายส่งเมือง
ซัปโปโร เป็นตลาดท่ีได้รับความนิยมซ่ึงสามารถลองลิ้มชิมรสข้าวหน้า
อาหารทะเล หรือซูชิท่ีใช้อาหารทะเลสดๆ ท่ีเพิ่งซ้ือมาในตอนเช้าจาก
สถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านได้รับความ
นิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด ่าไปกับความอร่อยที่มี
เฉพาะในตลาดเท่านั้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10) 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านผ่านชมความงามของ ศาลาว่าการเก่าฮอกไก

โด  (Hokkaido Government) ซ่ึ ง เ ป็นอาคารสไตล์ นี โอบา ร็อกที่
เลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐ
แดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกน้ีถูกใช้งานมาเป็น
เวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผู ้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซ่ึง
ปัจจุบันเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลงัจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 
2454 ทั้งยงัไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ  

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63  ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด –  
หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านซูซูกิโนะ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

  
น าท่านผ่านชม  หอนาฬิกาซัปโปโระ (Sapporo Clock Tower) ซ่ึง
เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ ตั้งอยู่ถดัจากอาคารว่าการเก่าเมืองฮอกไกโด 
เป็นอีกหน่ีงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง ได้รับการข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น ตัวอาคาร
สร้างดว้ยไมท้าสีขาว   
 
หลงัจากนั้นน าท่านผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ซ่ึง
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร โดยมีหอโทรทศัน์ ท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัตก
ของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพนัธ์ุ น ้ าพุ 
และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ี
ส าหรับจัดงานเทศกาลส าคัญต่างๆ ของเมือง อย่างเช่นเทศกาล
ดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วง
ฤดูหนาว เป็นตน้ 

 หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านซูซูกิโนะ(Susukino) ซ่ึงถือเป็นย่าน
ที่คึกคกั มีชีวิตชีวา และเปฺ็ นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดที่สุดของซัปโป
โร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน
ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่ในย่านแห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง 
ร้านอาหาร ภตัตาคาร มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่
แปลกที่นกัท่องเที่ยวจะนิยมมาเดินชิลและด่ืมด ่าบรรยากาศเมืองยาม
ค ่าคืน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11) พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด 
ที่พัก  MERCURE HOTEL SAPPORO   หรือเทียบเท่า  
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเซะ  
10.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนิวชิโตเชะ เดินกลบัสู่ประเทศไทยดว้ยเที่ยวบิน TG 671  
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
 

 
 

 

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63 สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 12 – 17 เมษายน 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) 62,999 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี   (นอนกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 62,999 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี   (นอนกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน และมีเตยีงเสริม) 59,999 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  (นอนกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 56,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 8,000 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 37,999 
**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หน้าท่ีอีกครั้ ง** 

 
อัตรานี้รวม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ช้ันประหยัด  (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามท่ีระบุเท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั  พกัห้องละ 2- 3 ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าน ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วนั 

 บริการ Wifi บนรถโคช้ระหว่างการเดินทาง ทั้งน้ีสัญญาณอาจขึ้นอยู่กบัเส้นทางการเดินทาง 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั  

 
ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัิเหตุ  
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายุไม่เกิน 80 ปี) *ส าหรับท่านท่ีอายุ 80 ปีขึ้นไป แนะน าให้ซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมเติม) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย  (Thai Airways) ก าหนดสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

 ค่าไกด์น าเท่ียวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
 ค่าทิปหัวหน้าทวัร์และไกด์ (ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน)   
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

 

การส ารองท่ีนั่ง 

 บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั  

 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้น 
ถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเวน้หนังสือเดินทางส าหรับขา้ราชการ(เล่มสีน ้าเงิน)ไม่สามารถใชใ้นการเดินทางเพ่ือ
การท่องเท่ียวได้ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   46 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   31 - 45 วนั เก็บค่าใชจ้่าย  50% ของราคามดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15 - 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคามดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   0 - 14  วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 

 
ยกเวน้กรณีท่ีทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลิก 
การเดินทางกบัทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใชจ้่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้ค่บางส่วน เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองทวัร์ได้ ท่านจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลให้กับเจา้หน้าท่ี ทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย ท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ

 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 

 คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริษัทฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาติ   การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความ
ล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะของธรรมชาติ สายการบิน โรงแรม และสภาวะ
ทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

  
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่น   การน าส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่าง
การเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ ท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6D4N (TG) 

 
ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนั่ง (Long Leg) ท่านท่ีประสงค์จะนั่งท่ีนั่งดงักล่าว ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหน้าเคา้น์เตอร์เช็คอินดว้ยตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ี
สนามบินเท่านั้น 

  
ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า หรือสูงกว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงาน 

  
ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ และตอ้งการเปลี่ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะท าการเช็คกับสายการบินก่อน
ว่าสามารถเปลี่ยนช่ือผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนไดห้รือไม่ กรณีเปลี่ยนไดจ้ะมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ท่านจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึ้นเองทั้งหมด 

 หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกบัทางเจา้หน้าท่ีอีกคร้ัง 

 
ท่านตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค่าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

  
ท่านตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บและดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหาย
ของทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทางท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสภาพ
ธรรมชาต ิภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

  
ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเท่ียวหนาแน่นตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการจ านวนมากตามร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่า
ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปลี่ยนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง  

 
บริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูท่ี้เดินทางดว้ยวตัถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การคา้แรงงาน , การคา้
ประเวณี , การคา้มนุษย ์, การขนส่งสินคา้หนีภาษี ,การขนยาเสพติด , การโจรกรรม , การขนส่งอาวุธสงคราม , การก่อการร้าย และอื่นๆท่ีเขา้ข่ายผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษัทมิไดม้ีส่วนรู้เห็นเกี่ยวขอ้ง หรือมีส่วนตอ้งรับผิดชอบใดๆกบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

 

 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   


