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ระดับทัวรโ์ปรแกรม ✓ ทริปประหยัด  ✓ มาตรฐาน  ✓ พรีเม่ียม  
รายละเอียดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อัพเกรด  
ทีพั่กระดับ 3.5 - 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 
 
 
 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 
01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ 
(นครซปัโปโร)  - ชมหมู่บา้นไอนชุาวพืน้เมืองบนเกาะฮอกไกโด - 
โนะโบะรเิบะทส ึ- หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ  - หบุเขานรกจิโกะคดุานิ - 
ทะเลสาบโทยะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

- 01 02 

LAKE TOYA 
SUN PALACE 

 

03 

ทะเลสาบโทยะ - ภเูขาไฟอซุซึงั (กระเชา้ไฟฟ้า) – ภเูขาไฟโชวะชินซงั - 
ฟารม์หมีสีน า้ตาล - รุซทึส ึสกีรีสอรท์ – แพยางลากบนหิมะ 
(รวมในรายการแลว้) - อิสระกบักิจกรรมฤดหูนาวตามอธัยาศยั – 
โจซงัเคออนเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

JOZANKEI 
ONSEN 

JOZANKEI VIEW 

 

04 

โจซงัเคออนเซ็น – เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี 
- หอนาฬิกาไอน า้โบราณ ท่ีเหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - 
โรงงานเครื่องแกว้ - เมืองซบัโปโร - ชอ้ปป้ิงพรีเมี่ยมเอา้ทเ์ล็ต – 
เนินแห่งพระพทุธเจา้อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนบูฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงย่างอาหา
รทะเล และเคร่ืองดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

06 07 
08 

 

SAPPORO 
KEIO PLAZA 

05 
ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ผ่านชมหอนาฬกิาโบราณ - 
อิสระชอ้ปป้ิงสถานีรถไฟ เจ.อาร.์ ซปัโปโร สเตชั่น - 
อิสระชอ้ปป้ิงถนนทานกุิโคจิ -อพัเกรดสดุพิเศษเมนปูหูลากชนิดจากรา้นดงั 

09 10 
11 

 

SAPPORO 
KEIO PLAZA 

06 
เมืองชิโตะเซะ - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซปัโปโร) - ประเทศไทย  
สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 671 

12 - - - 

HAPPY SNOW IN HOKKAIDO 
[NOBORIBETSU - LAKE TOYA – RUSUTSU – OTARU - SAPPORO] 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 

21-26 DECEMBER 2022 
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>> ไฮไลทข์องทรปิ << 
- สมัผสับรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยคุญ่ีปุ่ นโบราณ “หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ” 
- สนกุและตื่นเตน้กบั Snow Rafting “รุซทึส ึสกีรีสอรท์” บนหิมะที่มีลกัษณะพิเศษเป็นปยุนุ่ม หรอืที่เรยีกว่า 

“พาวเดอร ์สโนว”์ 
- นั่งกระเชา้ลอยฟ้า สู ่“ภเูขาไฟอซุุ” ชมวิวสวยเมืองโทยะ เพลิดเพลินกบัวิว 360 องศา 

- สมัผสับรรยากาศอนัอบอุ่นกบั “คลองโอตารุ” ที่ไหลผา่นใจกลางเมือง ที่สดุแห่งความโรแมนติก 

- ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” แหลง่ผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น 

- เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 

- อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนบูฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงย่างอาหารทะเล และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

 

วนัพุธ 

21 ธ.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  

21:00 น. เรยีนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตสิวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตขูึน้เครื่องกบัหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตขูึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้น่ืองมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรยีนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

23:55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อนดัหมาย) 
 

วนัพฤหสับดี 

22 ธ.ค. 65 ประเทศญ่ีปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซปัโปโร)  

- ชมหมู่บา้นไอนุชาวพื้ นเมืองบนเกาะฮอกไกโด - โนะโบะริเบะทสึ – 

หมู่บา้นนินจาดาเตะจไิดมุระ - หุบเขานรกจโิกะคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - 

อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

08:20 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสินามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด 
เกาะที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
รบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 
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09:30 น. น าทา่นเดินชม “หมู่บา้นชมุชนชาวไอนชุนพืน้เมืองบนเกาะฮอกไกโด” หมู่บา้นชาวไอนเุป็นสถานที่ 

จดัแสดงวฒันธรรม ของชาวพืน้ถ่ินไอนขุองฮอกไกโด ตัง้อยู่รมิทะเลสาบอะคงั ภายในหมู่บา้นมี 
โรงละคร ไอนเุธียเตอร ์อิโคโร ที่จะมีการแสดงระบ าโบราณของชาวไอนแุละละครหุ่น  มีอาคารจดั 
แสดงวิถีชีวิตของชาวไอน ุชมุชนชาวไอนทุี่น่ีนบัเป็นที่ใหญ่ที่สุด มีย่านรา้นคา้ มีรา้นสนิคา้หตัถกรรม 
พืน้เมืองและรา้นอาหารเรยีงรายมากกว่า 30 รา้น แต่ละรา้นมีสินคา้หตัถกรรมพิน้เมืองที่มีเอกลกัษณ ์
เช่น งานแกะสลกัไมด้ัง้เดิม งานเย็บปักถกัรอ้ย รา้นอาหารพืน้เมืองที่ซึ่งสามารถลิม้รสชาติ 
ของอาหารไอนไุดอ้ีกดว้ย นอกจากนีย้งัมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ รา้นอาหารพืน้เมืองดัง้เดิม 

   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

    
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “โนะโบะรเิบะทส”ึ ชื่อเมืองนีเ้ป็นภาษาทอ้งถ่ินของภาษาดัง้เดิมของชาวไอน ุ

ความหมาย คือ “สายน า้ที่ปกคลมุไปดว้ยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึน้มานัน้ 
เกิดจากการทบัถมของแรก่ ามะถนัในบรเิวณนี ้และเมืองโนะโบะรเิบะทสซึึ่งมีชื่อเดียวกบัสถานที่ 
ถือเป็นหนึ่งในองเซ็นขนาดใหญ่ที่ไดร้บัความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น 
ดว้ยบรรยากาศที่อยู่ทา่มกลางธรรมชาติที่โอบลอ้มดว้ยผืนป่าอนัอดุมสมบรูณ ์สายน า้บรสิทุธ์ิ 
และอากาศปลอดโปรง่… น าทา่นเยี่ยมชม “หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ” เป็นหมู่บา้นจ าลองวถีิ 
ชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ภายในพืน้ที่หมู่บา้นมีทัง้ หอสงัเกตการณ ์โรงละคร วดั รา้นคา้ 
หมู่บา้นนินจา หมู่บา้นซามไูร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนกัท่องเที่ยวจะสามารถสมัผสับรรยากาศ 
ไดเ้หมือนอยู่ในหนงัญ่ีปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนีย้งัมีคนแต่งตวัเป็นพ่อคา้ ซามไูร นินจา 
เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย… น าทา่นชม 
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“จิโกะคดุานิบ่อนรกเดือด” ซึ่งมีความหมายวา่ “เมืองนรก” ซึ่งบริเวณแห่งนี ้เกิดจากการระเบิดของ 
ภเูขาฮิโยะร ิจึงเห็นการพวยพุ่งของก๊าซที่มีลกัษณะเป็นสีเหลืองอมเทา อนัเกิดขึน้มาจากการ 
ทบัถมของแรก่ ามะถนัเป็นจ านวนมากออกมาจากชัน้หินตลอดเวลา สรา้งบรรยากาศราวกบัอยู่ใน 
โลกของยคุเริ่มตน้ อีกทัง้ยงัเป็นตน้ก าเนิดของน า้พรุอ้นที่ไหลไปยงัองเซ็นโดยรอบกว่า 3,000 ลิตร 
ต่อวนั ในอณุหภมูิเฉลี่ยที่ 45 องศาเซลเซียส นบัว่าเป็นปรากฎการณท์างธรรมชาติที่ยงัคงอยู่ชั่วกลัป์ 
น าทา่นเดินทางสู ่“ทะเลสาบโทยะ” สถานที่พกัตากอากาศขึน้ชื่ออีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด 

ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตวัที่อยู่ทางเหนือสดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นทะเลสาบที่ใส 
เป็นอนัดบัสองของประเทศ เน่ืองจากมีสารอาหารปนเป้ือนนอ้ยจึงมีแพลงตอนอาศยัอยูน่อ้ย 
น า้จึงมีความใสสะอาด และมีระดบัออกซิเจนสงูในผิวน า้ 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั LAKE TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรอืเทียบเท่า 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาตหิลากชนิด ที่มีอาหารใหท้า่นได ้

เลือกสรรตามตอ้งการ วตัถดุิบที่น  ามาใชใ้นการประกอบอาหารลว้นคดัสรรจากวตัถดุิบทอ้งถ่ินทัง้สิน้ 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหน่ือย 

กบัการเดินทางหรอืท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น 
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 
 

วนัศุกร ์

23 ธ.ค. 65 ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุซึซงั (กระเชา้ไฟฟ้า) – ภูเขาไฟโชวะชินซงั - 

ฟารม์หมีสีน ้าตาล - รุซึทสึ สกีรีสอรท์ – แพยางลากบนหิมะ 

(รวมในรายการแลว้) - อิสระกบักิจกรรมฤดูหนาวตามอธัยาศยั – 

โจซงัเคออนเซ็น - อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าทา่นเดินทางสู ่“วนอทุยานแห่งชาตภูิเขาอซึุโชวะ” เพื่อน าท่านสูย่อด “ภูเขาไฟอซึุซงั” ที่เกิดใหม่ 

ลา่สดุเม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณธ์รรมชาติที่น่าอศัจรรยไ์ดบ้งัเกิดขึน้ ประมาณ ค.ศ. 
1944-1945 และอยู่ในการดแูลของรฐับาลในฐานะเป็นอนสุรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ... น าทา่นชึน้ 
“กระเชา้ไฟฟา้” สูย่อดเขาสงูสดุ (ขึน้กบัสภาพอากาศ) ใหท้่านชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงามสดุลกูหลูกูตา 
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และความยิ่งใหญ่ และท่านจะไดช้ม “ภเูขาไฟโชวะชินซงั” เป็นภเูขาไฟที่เกิดขึน้ใหม่ขา้งภเูขาไฟอสุ ุ
มีอายนุอ้ยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น เกิดขึน้โดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตวัขึน้บนพืน้ที่ราบทุ่งขา้วสาลี 
สงู 290 เมตร ในปัจจบุนัยงัคงมีควนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟนีส้ามารถมองเห็น 
ไดอ้ย่างชดัเจนจากจดุชมวิวภเูขาไฟอสุโุดยขึน้กระเชา้อซุซึงั น าท่านชม “ฟาร์มหมีสนี า้ตาล” ทา่นจะ 
ไดพ้บหมีสีน า้ตาลที่เป็นหมีอนรุกัษพ์นัธุห์ายากกว่า 100 ตวั ท่านสามารถปอ้นอาหารใหห้มี ไมว่่าจะ 
เป็นหวัอาหารหรอืแอปเป้ิล และจะไดส้มัผสัความน่ารกัแสนรูข้องหมีเวลาขออาหารจากทา่น 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่“รุซทึส ึสกี รสีอรท์” รสีอรท์ขนาดใหญ่ที่มีทะเลหมอกแห่งภเูขาโยะเทะอิอนังดงาม 

ซึ่งจะเป็นสวนสนกุช่วงของฤดรูอ้น และเปลี่ยนเป็นลานสกีขนาดใหญ่ชว่งฤดหูนาว ภายในรสีอรท์ 
ประกอบดว้ยโรงแรม 4 แห่ง รา้นอาหาร 12 รา้น รา้นคา้ที่ครบครนัไปดว้ยของฝาก สามารถเดินเลน่ 
พกัผ่อนขณะเดินทางระหว่างโรงแรมแต่ละแห่งดว้ยรถไฟรางเดียว มีคอรส์ส าหรบัการเลน่สกีรวม 37 
คอรส์ที่ถกูสรา้งไวท้ี่ภเูขา 3 ลกู สามารถสนกุสนานเพลิดเพลินไปกบัความหลากหลายของเสน้ทาง 
สกีซึ่งมีความยาวรวม 42 กิโลเมตร ที่จะสรา้งความพงึพอใจใหผู้เ้ลน่ตัง้แต่ผูท้ี่พึ่งเริ่มหดัเลน่เบือ้งตน้ 
จนถึงระดบัผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมมากมายใหท้่านไดเ้ลือกประสบการณ ์
ใหท้่านไดส้นกุสนานกบั Snow Rafting (รวมในรายการ) และอิสระกบั “กิจกรรมฤดหูนาวอื่น ๆ 
ตามอธัยาศยั” ณ ลานสกี “รุซทึส ึสกี รสีอรท์” สกี รสีอรท์ที่มีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งเรื่องการเลน่สกี 
ดว้ยลกัษณะของหิมะที่มีลกัษณะพิเศษเป็นปยุนุ่ม หรอืที่เรยีกว่า “พาวเดอร ์สโนว”์ เป็นลกัษณะ 
เด่นของหิมะบนเกาะฮอกไกโดเพียงไม่ก่ีแห่งที่มีหิมะพิเศษนี ้ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมต่าง ๆ 
มากมายบนลานสกี อาทิ สโนวบ์อรด์ สกี สโนวโ์มบิล สนุขัลากเลื่อน หรอืจะเลือกเลน่ผาดโผนใน 
สไตลท์า่นเองกบัยางลอ้ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลน่กิจกรรมตามรูปแบบใน 
สไตลข์องทา่นเอง (ไม่รวมค่ากิจกรรม ค่าเช่าชดุสกี ค่าอปุกรณ ์และครูผูฝึ้กสอน อนึ่งอปุกรณ์เครือ่ง 
เล่นบางชนดิ อาจปิดหรอืเปิดใหบ้ริการขึน้อยู่กบัทางเงือ่นไขและสภาพอากาศของลานสกนีัน้)  
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั JOZANKEI VIEW HOTEL หรอืเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม…  
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหน่ือย 

กบัการเดินทางหรอืท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
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มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมา 
กนัเป็นอย่างดี ท  าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุง 
การไหลเวยีนโลหิต 

 

วนัเสาร ์

24 ธ.ค. 65 โจซงัเคออนเซ็น – เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - 

หอนาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลอืเพียง 1 ใน 2 เรอืนของโลก - โรงงานเครื่องแกว้ 

– เมืองซบัโปโร - ชอ้ปป้ิงพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต – เนินแห่งพระพทุธเจา้ – อพัเกรด 

สุดพิเศษม้ือค า่เมนูบุฟเฟ่ตป์ระเภทป้ิงยา่งอาหารทะเล และเครื่องดื่มซอฟทด์ริ้ งค ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

 น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “โอตารุ” เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก 
เฉียงเหนือของซปัโปโร ตวัเมืองหนัหนา้ออกสูอ่า่วอิชิกะร ิเป็นเมืองท่าหลกัของอ่าวมายาวนาน 
มีอาคารเก่าแก่มากมาย และมีการอนรุกัษพ์ืน้ที่คลองไวอ้ยา่งสวยงาม อีกทัง้ยงัมีหมู่บา้นประมง 
ปลาเฮอรร์ิ่ง พลาดไม่ไดก้บัสถานที่ส  าคญัของเมืองโอตารุ จดุที่มีช่ือเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” 
คลองที่ในอดีตเคยใชส้  าหรบัการล าเลียงสินคา้เพื่อคา้ขาย แลกเปลี่ยน และเก็บสินคา้ จากบรเิวณ 
เรอืสินคา้ไปยงัโกดงัสนิคา้ ปัจจบุนัมีความยาว 1,140 เมตร และมกัมีรายการทวีีมาถ่ายภาพสวย ๆ 
จากบรเิวณโดยรอบของคลองแห่งนีเ้ป็นประจ า ท าใหค้ลองแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณส์ าคญัของ 
เมืองโอตารุปัจจบุนั… น าท่านชม “พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี บา้นไมส้ถาปัตยกรรมแบบยโุรป เป็น 
สถานที่เก็บหีบเพลงตวัแรกที่มาถึงประเทศญ่ีปุ่ น ภายในอาคารมีสองชัน้ มีหีบเพลงมากมาย ดา้นบน 
เป็นหอ้งต่าง ๆ แสดงกลอ่งเพลงรุน่แรก ๆ ที่น  ามาจากยโุรปในรูปทรงที่มีความหลากหลาย และไม่ 
สามารถประเมินราคาได ้ใหท้่านไดอ้ิสระกบัการเลือกชม หรอืเลือกที่จะประกอบกลอ่งตนตรขีอง 
ท่านเองพรอ้มเมโลดีอ้นัไพเราะ  บรเิวณดา้นหนา้ของอาคารหลงัมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” ที่ม ี
เพียงสองเรอืนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งจะสง่เสียงเป็นเมโลดี ้และพ่นไอน า้ 
ออกมาเพ่ือบอกเวลา จดุนีเ้ป็นสถานหา้มพลาดในการยืนรอเพ่ือถ่ายภาพคู่กบันาฬิกาไอน า้โบราณ 
ในจงัหวะที่มีไอน า้พวยพุ่งออกมาพรอ้มเสียงดนตรไีพเราะ   นอกจากนีท้่านสามารถเลือกซือ้ของ 
ที่ระลกึประเภทเครื่องแกว้ในหลากหลายรูปแบบ ดว้ยเทคนิคการท างานแบบพืน้บา้นแต่สามารถ 
สรา้งรายไดใ้นชมุชน ที่ส  าคญัลวดลายของสนิคา้แต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะท างานจนเป็น 
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ความช านาญ และเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่นไม่ซ า้กนั ซึ่งท่านสามารถซือ้แกว้ที่มีเพียงใบเดียวในโลก 
ดว้ยฝีมือการเป่าแกว้ที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง  

 น าทา่นชม “พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ หรอื โรงงานเครื่องแกว้” ตวัโรงงานจะมีความโดดเด่นมาก ๆ 
แบบสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล เพราะดา้นบนเป็นหอคอยคู่หลงัคาเป็นโดม เป็นโรงงานชื่อเสียงทาง 
ดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน ปัจจบุนันีเ้ปา้หมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใช ้หรอืของที่ระลกึ 
แทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 
ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของโรงงานแห่งนีก้็คือ 
โคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที่ยวดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่“มิซุยเอา้ทเ์ล็ต” แหลง่ชอ้ปป้ิงส าหรบัผูท้ี่รกัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม สถานที่นี ้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของท่านอยา่งสมบรูณแ์บบ เน่ืองจากมีรา้นคา้มากกวา่หนึ่งรอ้ยรา้นคา้ 
แบรนดย์ี่หอ้ต่าง ๆ จากฝ่ังอเมรกิาและยโุรป อาทิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, 
COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรร… 
น าทา่นเดินทางสู ่“เนินเขาแห่งพระพทุธเจา้” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซปัโปโร 
ตัง้อยู่ภายในพืน้ที่ของสสุาน Makomanai Takino Cemetery ที่สรา้งเสรจ็พรอ้มเปิดใหเ้ชา้ชมได ้
เม่ือปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นองคพ์ระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั 
ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้ิน โดยบรเิวณสถานที่ดงักลา่วไดร้บัการออกแบบโดย Tadao Ando 
สถาปนิกชื่อดงัของญ่ีปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะมีสระน า้ และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทาง 
เดินทอดน าสายตาเขา้ไป นอกจากนัน้ในบรเิวณดงักลา่วยงัมีรา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็ก ๆ 
รวมทัง้รูปป้ันหินจ าลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร ์และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์ 
ใหไ้ดเ้ดินชมกนัก่อนกลบัอีกดว้ย… 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บรกิารทา่นดว้ยอพัเกรดบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง อาหารทะเล 
หลากหลายชนดิ เช่น กุง้ หอยเชลล ์หอยนางรม และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วนัอาทิตย ์

25 ธ.ค. 65 ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ – อิสระชอ้ปป้ิง 

สถานีรถไฟ เจ.อาร.์ ซปัโปโร สเตชัน่ - อิสระชอ้ปป้ิงถนนทานุกิโคจ ิ– อพัเกรด 

สุดพิเศษเมนูปูหลากชนิดจากรา้นดงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

น าทา่นเยี่ยมชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” โรงงานช็อคโกแลตทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อของบรษัิท 
คือ คุก้กี ้SHIROI KOIBIO ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นยสอดไสช้็อกโกแลตขาว) ภายใน 
บรเิวณโรงงาน ประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพิพิธภณัฑโ์รงงานช็อกโกแลต 
พรอ้มจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ นอกจากนีย้งัมีสนาม SHIROI KOIBITO PARK 
สนามฟตุบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนัฟตุบอลทอ้งถ่ิน J-LEAGUE อีกดว้ย... จากนัน้น าท่าน 
“ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ” ที่มีอายมุากกวา่ 130 ปี ซึ่งปัจจบุนัยงับอกเวลาไดเ้ที่ยงตรงแม่นย า 
ในอดีตเคยเป็นสถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย ใหท้่านไดอ้ิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น “สถานีรถไฟ เจ.อาร.์ ซปัโปโร สเตชั่น” 

มีสินคา้มากมาย เช่น นาฬิกายี่หอ้แบรนดเ์นม กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล เกมส ์หรอืสินคา้ที่จะเอาใจ 
คณุผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ น า้หอม เครื่องส าอางแบรนดย์ี่หอ้ดงัญ่ีปุ่ น 
น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงย่าน “ทานกิุโคจิ” ยา่นที่คกึคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของเกาะฮอกไกโด แห่งนคร 
ซปัโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค ่าคืน เหลา่บรรดาปา้ยไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ จะถกูเปิดไฟสลบัสี 
แข่งขนัคลา้ยประชนัสินคา้กนั รอบบรเิวณนีม้ีรา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเรงิรมยย์ามค ่าคืน 
ราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,500 รา้น ซึ่งตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย นอ้ยใหญ่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บรกิารท่านดว้ยเมนอูพัเกรด ซาชิมิป ูขาปยู่าง กราแตงป ู 
หมอ้ไฟป ูพรอ้มผกัสดเทมปรุะ นิกิรปิ ูซุป ผกัดองและของหวาน 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วนัจนัทร ์

26 ธ.ค. 65 เมืองชิโตะเซะ - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซปัโปโร) - ประเทศไทย  

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 671 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมเชา้    
น าทา่นสูส่นามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อนัดบัสองของประเทศญ่ีปุ่ น 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “ชิโตเซะ” เมืองเล็ก ๆ ซึ่งห่างจากตวัเมืองซปัโปโรประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งมี 
ท่าอากาศยานนานาชาติชินชิโตะเซะ เปิดบรกิารเมื่อปี ค.ศ. 1991 ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง 
เมืองชิโตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึ่งจดัว่าเป็นทา่อากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สดุบนเกาะฮอกไกโด 
และมีเที่ยวบินตรงสู ่30 เมืองทั่วญ่ีปุ่ น เป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางอากาศที่ส  าคญับนเกาะ 

10:00 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15:50 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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HAPPY SNOW IN HOKKAIDO 
[NOBORIBETSU - LAKE TOYA – RUSUTSU – OTARU - SAPPORO] 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 

21-26 DECEMBER 2022 
 

    
 

 
 

ตาราง 
การเดินทาง 

2565 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เ

พิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

21-26 ธ.ค. ผูใ้หญ่ 67,900 39,900 28,000 

11,900.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 62,900 39,900 23,000 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 57,900 34,900 23,000 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบรกิารอาหารทกุมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 

หมายเหตุ  กรุณาศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและ 
ค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
** ส าคัญ โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทัวร ์**  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด 
เพราะจะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปล่ียนจากกลุ่มสีน ้าเงนิเป็นกลุ่มสีเหลืองทันท ี

 
 



จัดท ำเส้นทำงท่องเที่ยวโดยบริษัท COMPAX     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขำย 

 Happy Snow in Hokkaido 6D4N on 21-26 Dec'22 by TG(CTS) 2 | 13 

อัตรานีร้วม 
● ค่าตั๋วเครื่องบิน 

● บรกิารน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
● ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
● ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
● ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เง่ือนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

● ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

● ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

● ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี นา่รกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได  ้

● ค่าตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญ่ีปุ่ น (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนด 
การเขา้ประเทศไทย) 
 

การช าระเงนิ 

● บรษัิทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

● ส่วนทีเ่หลือทัง้หมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงือ่นไขพเิศษทางบริษัทฯ ก าหนด 
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อน 30 วัน 
อันเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดินทางน้ันถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
เพือ่เล่ียงการเรียกเกบ็ส่วนค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินทีท่างสายการบิน 
มีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก)์ 
● กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

● กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 

● กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษัิทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์้งหมด 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
🗹 บรษิัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากดั เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเสน้ทางทกุสถานที่ท่องเที่ยวที่น  าเสนอในรายการทวัร ์

ไดว้างเสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์าร 
สง่เสรมิการท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมิูอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม 
สภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมิูภาคสง่ผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 
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🗹 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมิูอากาศ ณ วนัเดินทางจรงิ 
โดยจะค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

🗹 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าทีร่ะบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก 
การเดินทางหากคณะทัวรมี์ผู้เดินทางต ่ากว่าทีร่ะบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
ก่อนเดินทาง 

🗹 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น 
เพ่ือรว่มทวัรใ์นประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ทกุครัง้ 
(กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

🗹 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บรษิัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
🗹 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจ 

มีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความลา่ชา้การ 
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

🗹 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง 
ค่าบรกิารคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์  า้อื่นใด 

ไดท้ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้ว่นใหญ่ 
จะเป็นเมนทูี่เป็นผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีที่มีแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชมิิหรือซูชิที่ 
เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องอาหาร(ลว่งหนา้) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถ 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนู 
ใหท้่านไดเ้พียงผกั หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากหัวบกุเท่านัน้ 

 
 
ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจง้ 

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว 
เครื่องบินสว่นเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีที่ตอ้งการจองที่นั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเด่ียวเท่านัน้) 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีที่ทวัรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ ทางสายการบินไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตวัผูเ้ดินทางทกุกรณี 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารใด ๆ   
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1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับรษิัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทกุกรณี 
(เนื่องจากเป็นเงื่อนของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คนืเงินค่าตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์ โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบรษิัทฯ สง่ใหเ้พ่ือสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั 
กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรียบรอ้ยแลว้ 
หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 
2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด 

แจง้พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บรษิัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ 
ไม่รบัผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิการคลอด 
ก่อนก าหนด 

2.2 บรษิัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิัทฯ 
ตอ้งท าการยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
ไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั 

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได ้
o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัสว่น ดงันี ้ 

(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัรท์ี่ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
 
 

3. วีซ่า 
3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากที่วีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิัทตอ้งขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่าทกุกรณี 
 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีที่ลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบรษิัทขอเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดตามจรงิ) 
4.2   ในกรณีที่ติดโควิดระหวา่งการเดินทาง (เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษา 

ที่เป็นไปตามมาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด)  

 
 



 
 
 


