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HAPPY HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 
[SOUNKYO – TOMAMU SKI RESORT – OTARU - SAPPORO] 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 

06 – 11 FEBRUARY 2023 
 

    
 

ระดับทัวรโ์ปรแกรม  ทริปประหยัด   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอยีดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพกัระดบั 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อัพเกรด  
ทีพ่ักระดับ 3.5 - 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

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

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (ซปัโปโร)  - 
หมู่บา้นอาซาฮีคาวะราเม็ง - อิ่มอร่อยกับราเม็งพืน้เมืองบนเกาะฮอกไกโด 
(เมนูแนะน า) - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก 
(ขึน้กบัสภาพอากาศ) - การอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ (โซอนุเคียวออนเซ็น) - 
หลงัอาหารค ่าพิเศษน าท่านเขา้ชมงาน เทศกาลน า้แข็ง ไอซ ์วอเตอร ์ฟอล   

- 01 02 

SOUNKYO 
TAISETSU 

 

03 
โซอุนเคียว – น ้าตกริวเซ น ้าตกกิงกะ - เมืองโทมามุ - อิสระและสนุกกับ
กิจกรรมฤดหูนาว - แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแลว้)  

03 04 05 

TOMAMU 
HOSHINO 

 

04 
โทมาม ุ– เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ซปัโปโร 
- โรงงานเครื่องแกว้ –– เมืองซบัโปโร - อิสระชอ้ปป้ิงถนนทานุกิโคจิ – สวนโอ
โดร ิ - เทศกาลแกะสลกัน า้แข็งครัง้ที่ 74 - อพัเกรดสดุพิเศษเมนปูหูลากชนิด  

06 07 
08 

 

SAPPORO 
EXCEL TOKYU 

05 

ซปัโปโร –  สวนสาธารณะโอโดะริ พารค์ (ผ่านชม) - หอนาฬิกาโบราณ (ผ่าน
ชม) - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ช้อปป้ิงพรีเมี่ยม
เอ้าทเ์ล็ต – อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื ้อหมู เนื ้อวัวและเครื่องดื่ม
ซอฟทด์ริง้ค ์(ไม่อัน้) 

09 10 
11 

 

CHOTOSE 
AIR TERMINAL 

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

12 - - - 
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>> ไฮไลทข์องทริป << 
- พกั “โฮชโินะ รีสอรท์” สกีรีสอรท์สไตลท์นัสมยัระดบัไฮคลาสมากที่สดุแห่งหนึ่งในภาคกลางของฮอกไกโด 
- ชม “เทศกาลน า้แข็งเมืองโซอนุเคียว” ต่ืนตาไปกบัโดมน า้แข็งขนาดยกัษ์ และการประดบัไฟ ไลทอ์พัอย่าง

งดงามในยามค ่าคืน 
- ใกลช้ิดกบัสตัวโ์ลกสดุน่ารกัที่ “สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า” และชม “ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน” สดุน่ารกั 
- สนกุและตื่นเตน้กบักิจกรรมฤดหูนาว “กระดานเลื่อน” ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลน  
- สมัผสับรรยากาศอนัอบอุ่นกบั “คลองโอตารุ” ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ที่สดุแห่งความโรแมนติก 
- ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” แหลง่ผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น 
- เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
- อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนบูฟุเฟ่ตช์าบชูาบ ูและเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

 

วนัจนัทร ์

06 ก.พ. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  

21:00 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบริเวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลขประตขูึน้เครื่องกบัหนา้จอ มอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ เนื่องจาก
ประตขูึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญ
ผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

23:55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
 

วนัองัคาร 

07 ก.พ. 66 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซปัโปโร)  

- หมู่บา้นอาซาฮีคาวะราเม็ง - อ่ิมอร่อยกบัราเม็งพ้ืนเมืองบนเกาะฮอกไกโด 

(เมนูแนะน า) - สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารกั (ข้ึนกบั

สภาพอากาศ) - การอาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ (เมืองโซอุนเคียวองเซ็น) - หลงั

อาหารค า่พิเศษน าท่านเขา้ชมงาน เทศกาลน ้าแข็งไอซว์อเตอรฟ์อล  

08:20 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่
ใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
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09:30 น. น าท่านเดินทางสูเ่มือง “อาซาฮคีาวะ” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ตวัเมือง

อาซาฮีคาวะนบัเป็นเมืองที่มีขนาดความใหญ่ติดอนัดบัที่สองของจงัหวดั ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณสว่นกลาง
ของเกาะฮอกไกโด เป็นศนูยก์ลางการเดินทางเยี่ยมเยือนยงัภมูิภาคต่าง ๆ ของเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย 
น าท่านสู่ “หมู่บา้นราเม็งชื่อดงั” นบัยอ้นหลงัไปตน้สมยัโชวะ ขณะนัน้ฮอกไกโดราเม็งไดก้ าเนิดขึน้ใน
เมืองซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ราเม็งที่เป็น
ตน้แบบเฉพาะของอาซาฮีคาวะก็ไดก้ าเนิดขึน้จากความคิดสรา้งสรรคต่์าง ๆ เช่น การท าใหน้ า้ซุป
รอ้นอยู่ไดน้านโดยเคลือบผิวหนา้ดว้ยน า้มนัหม ูน า้ซุปรสซีอิว้ที่เคี่ยวดว้ยกระดกูหมแูละน า้สต๊อคซีฟู้ด 
เช่น นิโบะชิ (ปลาซารดี์นแหง้) และเสน้บะหมี่ที่มีสว่นผสมของน า้นอ้ยกว่า และดว้ยเหตนุี ้   หมู่บา้น
ราเม็งอาซาฮีคาวะไดเ้ปิดเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1996 เนื่องดว้ยผูค้นเริ่มกลา่วถึง   ความอร่อยของ
อาซาฮีคาวะราเม็งและเพื่อเผยแพรอ่าหารที่เป็นความภาคภมูิใจของเมืองอาซาฮีคาวะนีใ้หเ้ป็นที่รูจ้กั
ยิ่งขึน้ หมู่บา้นอาซาฮีคาวะราเม็งแห่งนีจ้ะประกอบดว้ยรา้นราเม็งที่มีชื่อเสียงโด่งดงั 8 รา้นที่ต่าง
แข่งขนักนัท าราเม็งเพื่อใหเ้ป็นเอกลกัษณข์องตนเองใหอ้ร่อยที่สดุ เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่          
ถ่ายทอดมา     และยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานราเม็งอาซาฮีคาวะเพื่อใหเ้ป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

       
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนขูึน้ชื่อที่สดุอีกเมนหูนึ่งของภมูิภาคที่อยู่

เหนือสดุของญ่ีปุ่ น บนเกาะฮอกไกโด ดว้ยเมนรูาเม็งพืน้เมืองขึน้ชื่อ ณ หมู่บา้นราเม็งอาซาฮีคาวะ 

   
บ่าย น าท่านชมความน่ารกัของเหลา่บรรดาสตัวน์านาพนัธุ ์ ณ สวนสตัวใ์หญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ณ 

“สวนสตัวอ์าซาฮิยามา่” สวนสตัวท์ี่มีชื่อเสียง และไดร้บัความนิยมที่สดุของญ่ีปุ่ นเพราะเป็นสวนสตัว์
ที่แตกต่างจากสวนสตัวอ่ื์น ๆ โดยจ านวนนกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาเยี่ยมชมสวนสตัวแ์ห่งนีส้งูถึง 3 ลา้น
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คนต่อปี จุดเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี ้ คือ ความไม่ธรรมดาของสตัวต่์าง ๆ ที่ไม่ไดถู้กกกัขงัอยู่ในกรง   
ในแบบที่เคยเห็นในสวนสตัวท์ั่วไป ท่านจะไดเ้ห็นความคิดสรา้งสรรคอ์นัยอดเยี่ยมในการออกแบบ  
ที่อยู่ของสตัว ์ ดว้ยแนวความคิดที่ว่าสตัวต่์าง ๆ ควรจะไดอ้าศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดีและ    
เป็นไปตามธรรมชาติของสตัวน์ัน้ เพื่อใหม้ีความสขุเสมือนอยู่บา้นที่ปลอดภยัของตวัเอง อีกทัง้ยงัแฝง
กิจกรรมที่สามารถใกลช้ิดสตัวต่์าง ๆ ไดม้ากย่ิงขึน้ อาทิเช่น การท าแทงครู์ปกระบอกทรงสงูยื่นขึน้ไป
ในบ่อของแมวน า้ซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหว และการว่ายน า้อย่างคล่องแคล่วของแมวน า้ได้
ใกลช้ิดที่สดุ  

   
  

   
พิเศษ ชมริว้ขบวนพาเหรดที่งดงามที่เหลา่บรรดาเจา้เพนกวินนอ้ยใหญ่ต่างชกัแถวเดินตามหวัหนา้ฝงู เป็น

ระยะทางยาวเพื่อยั่วยวนอวดสายตานกัท่องเที่ยวท่ีเขา้มาเยี่ยมชมสวนสนุกแห่งนี ้     แน่นอนวา่ท่าน
จะถกูมนตส์ะกดไปกบัความน่ารกัและยกกลอ้งขึน้มาบนัทกึภาพและบนัทกึวิดิโอของความน่ารกัของ
เจา้ตวันอ้ยอย่างลืมตวั (ขบวนพาเหรดจะจดัแสดงเพียงละ 2 รอบ คือ รอบ 11:00 น. และ 14:30 น. 
ซึ่งขบวนพาเหรดนีอ้าจจะถกูระงบัการแสดงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เนื่องมาจาก
สถานการณข์องหิมะ และสภาพอากาศที่อาจจะไม่เอือ้อ านวยแต่การเดินพาเหรด หรือหิมะตกหนกั)
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โซอนุเคียว” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) ตลอดสอง
ขา้งทางท่านจะสามารถชมวิวทิวทศันส์วยงามสองขา้งทางดั่งจิตรกรที่รงัสรรคข์ึน้ จดัเป็นหนึ่งในสิ่ง
มหศัจรรยท์ี่ธรรมชาติไดส้รรสรา้งขึน้มา ท่านจะไดพ้บกบัหนา้ผาหินที่มีความสวยงาม ซึ่งมีความยาว
ถึง 24 กิโลเมตร มีความสงูถึง 150 เมตร ในช่วงฤดหูนาวถกูปกคลมุดว้ยน า้แข็งและหิมะขาวสะอาด 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SOUN KAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม บริการท่านดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาติหลากชนิดที่มีอาหารใหท้่านได้
เลือกสรรตามความตอ้งการ ซึ่งวตัถดิุบที่น ามาประกอบอาหารนัน้ลว้นเป็นของทอ้งถิ่นทัง้สิน้  (ไม่อัน้) 

    
กิจกรรม ใหท้่านไดอิ้สระและด่ืมด ่าไปกับการชื่นชมเทศกาล แสง...สี...เสียง ครัง้ที่  45 เทศกาลน า้แข็งเมือง

โซอนุเคียว ต่ืนตาไปกับโดมน า้แข็งขนาดยกัษ์ และการประดับไฟ ไลทอ์พัอย่างงดงามในยามค ่าคืน 
ที่จะช่วยเติมสีสันให้ฤดูหนาวนี ้ของท่านอบอุ่นมากยิ่งขึน้  จัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรม        
รว่มกบัเมือง ซึ่งจะจดัขึน้เพียงปีละหน่ึงครัง้เท่านัน้  

พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย
กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนัและยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วนัพุธ 

08 ก.พ. 66 โซอุนเคียว – น ้ าตกริวเซ น ้ าตกกิงกะ - เมืองโทมามุ  - อิสระและสนุกกับ

กิจกรรมฤดูหนาว - แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแลว้)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านชม “น ำ้ตกริวเซ” และ “น ำ้ตกกิงกะ” น า้ตกที่อยู่เคียงคู่กนัและมีความสวยงามของเมือง  

โซอนุเคียว เป็นน า้ตกในต านานแห่งทางชา้งเผือกของญ่ีปุ่ น... น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โทมาม”ุ   
เมืองโทมามนุบัเป็นรีสอรท์ขนาดใหญ่ที่ใหน้กัท่องเที่ยวไดใ้ชเ้วลาอยู่กบัธรรมชาติอย่างเต็มที่ ไม่ว่า 
จะเป็นภเูขาหรือป่าไมใ้นฤดรูอ้น หรือจะเป็นทิวทศันส์ีขาวโพลนของหิมะในฤดหูนาว เกล็ดน า้แข็ง    
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ที่เกาะอยู่ตามตน้ไม ้ และหมู่บา้นน า้แข็ง ที่มีโรงแรมน า้แข็ง ช่วยสรา้งบรรยากาศโรแมนติกใหคู้่รกั   
ไดเ้ป็นอย่างดี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ลานหิมะ” นับเป็นลานสกีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโทมามุ ใหท้่านได้อิสระและ

เพลิดเพลินกบัการเล่นกระดานเลื่อนไดต้ามอัธยาศยั ณ ดินแดนแห่งนีท้ี่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่  
มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นหิมะมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากเป็นภูเขาที่สวยงาม 
ท่านจะไดส้นกุกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอปุกรณเ์ครื่องเลน่สามารถติดต่อหวัหนา้ทวัร ์
ลว่งหนา้ (ช่วงเวลาเปิดและปิดของลานหิมะขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศและฤดกูาลในแต่ละวนั) 
ใหท้่านอิสระเลน่ในลานหิมะ ถ่ายรูปหรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกกิจกรรมสนุกๆ ที่ท่านสนใจ 
※กระดานเลื่อนบนหิมะ รวมอยู่ในรายการทวัรแ์ลว้  

กิจกรรมอาทิ ※สโนวโ์มบิล ใหบ้รกิารตัง้แต่อาย ุ3 ปีขึน้ไป ค่าบรกิาร 3km ¥2,600 l 6km ¥5,000 l 10km ¥8,000 
※ธีมการจดัแสดงตอ้นรบัช่วงเทศกาลครสิตม์าส มีการจดัแสดงบรรยากาศ (ฟรีค่าธรรมเนียมเขา้ชม) 
※สโนวโ์มบิลส าหรบัเด็กเล็ก ใหบ้รกิารตัง้แต่อาย ุ 05-12 ปี ค่าบรกิาร 1,700 เยน ใชเ้วลา 10 นาที 
※บานาน่าโบ๊ท บรกิารตัง้แต่อายุ 3 ปี ค่าบรกิาร 1.5km ¥1,600 l 3km ¥2,600 เริ่ม 09:00-16:00 น. 
※สโนวร์าฟทติ์ง้ ตัง้แต่อาย ุ 3 ปี ค่าบรกิาร 1.5km ¥1,600 l 3km ¥2,600 เริ่ม 09:00-16:00 น. 
※รถลากเลื่อน บรกิารตัง้แต่อายุ 3 ปี ค่าบรกิาร 1,600 เยน ใชเ้วลา 05 นาที เริ่ม 09:00-16:00 น. 
※กิจกรรมตกปลาบนบ่อน า้แข็งโทมาม ุค่าบรกิาร 5,500 เยน รอบเวลา 10:00~ l 12:00~ l 14:00~ 
※SNOW BUGGY TOUR นั่งรถบกักีต้ะลยุหิมะส ารวจพืน้ที่บนหิมะ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยมีรอบเวลาดงันี ้ 09:00-10:00 l 11:00-12:00 l 13:00-14:00 จ าเป็นตอ้งส ารองทวัรน์ีล้ว่งหนา้ 
ค่าใชจ้่ายท่านละ 12,000 เยน (รบัตัง้แต่อาย ุ3 ปี) รบัไม่เกิน 4 ท่าน/รอบ (มีเจา้หนา้ที่ขบัรถบกักีใ้ห)้ 

หมายเหต ุ บางกิจกรรมที่ทางลานสกีจดัไวอ้าจปิดใหบ้รกิารเนื่องจากสภาพภมูิอากาศและเพื่อความปลอดภยั 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOMAMU HOSHINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารใหท้่านได้
เลือกสรรตามความตอ้งการ ซึ่งวตัถดิุบที่น ามาประกอบอาหารนัน้ลว้นเป็นของทอ้งถิ่นทัง้สิน้ (ไม่อัน้) 
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วนัพฤหสับดี 

09 ก.พ. 66 โทมามุ – เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ซัปโปโร 

- โรงงานเครื่องแกว้ –– เมืองซับโปโร - อิสระชอ้ปป้ิงถนนทานุกิโคจิ – สวนโอ

โดริ - เทศกาลแกะสลกัน ้าแข็งครั้งท่ี 74 - อพัเกรดสุดพิเศษเมนูปูหลากชนิด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     

 น าท่านเดินทางสูเ่มือง“โอตารุ” เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของซปัโปโร ตวัเมืองหนัหนา้ออกสู่อ่าวอิชิกะริ เป็นเมืองท่าหลกัของอ่าวมายาวนาน     มีอาคาร
เก่าแก่มากมาย และมีการอนรุกัษพ์ืน้ที่คลองไวอ้ย่างสวยงาม อีกทัง้ยงัมีหมู่บา้นประมงปลาเฮอรร์ิ่ง  
พลาดไม่ไดก้บัสถานที่ส  าคญัของเมืองโอตารุ จุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ใน
อดีตเคยใชส้  าหรบัการล าเลียงสินคา้เพื่อคา้ขาย แลกเปลี่ยน และเก็บสินคา้ จากบริเวณเรือสินคา้   
ไปยงัโกดงัสินคา้ ปัจจบุนัมีความยาว1,140 เมตร และมกัมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆจากบรเิวณ
โดยรอบของคลองแห่งนีเ้ป็นประจ าท าใหค้ลองแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองโอตารุปัจจบุนั…  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     

บ่าย น าท่านชม “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” บา้นไมส้ถาปัตยกรรมแบบยโุรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตวัแรก
ที่มาถึงประเทศญ่ีปุ่ น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดง 
กล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่น ามาจากยุโรปในรูปทรงที่มีความหลากหลาย และไม่สามารถประเมินราคา
ได้ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกชม หรือเลือกที่จะประกอบกล่องตนตรีของท่านเองพรอ้มเมโลดี ้    
อันไพเราะ บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังมี  “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” ที่มีเพียงสองเรือนในโลก 
(ประเทศแคนาดา และประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี ้และพ่นไอน า้ออกมาเพื่อบอกเวลา 
จุดนีเ้ป็นสถานที่ที่หา้มพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน า้โบราณ ในจงัหวะที่มีไอน า้
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พวยพุ่งออกมาพรอ้มเสียงดนตรีไพเราะ นอกจากนีท่้านสามารถเลือกซือ้ของที่ระลึก ประเภทเครื่อง
แกว้ในหลากหลายรูปแบบ ดว้ยเทคนิคการท างานแบบพืน้บ้านแต่สามารถสรา้งรายไดใ้นชุมชน ที่
ส  าคญัลวดลายของสินคา้แต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะท างานจนเป็นความช านาญ และเป็น
เอกลกัษณ์โดดเด่นไม่ซ  า้กัน ซึ่งท่านสามารถซือ้แก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกดว้ยฝีมือการเป่าแก้วที่ 
น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง... น าท่านอิสระช้อปป้ิงย่าน “ทานุกิโคจิ” ย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุด         
ของเกาะฮอกไกโด แห่งนครซัปโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค ่าคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณา   
บนตึกต่าง ๆ จะถูกเปิดไฟสลบัสีแข่งขนัคลา้ยประชนัสินคา้กนั รอบบริเวณนีม้ีรา้นอาหาร ภตัตาคาร 
สถานบันเทิงเริงรมย์ยามค ่าคืนราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 รา้น       
ซึ่งตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยนอ้ยใหญ่…  น าท่านชมเทศกาลยิ่งใหญ่ระดบัโลก “เทศกาลน ้าแข็งเมืองซปั
โปโร ครัง้ที ่74” ซึ่งจดัขึน้ราวตน้เดือนกุมภาพนัธข์องทกุปี นาน 1 สปัดาห ์จากสวนดอกไมท้ี่สวยงาม
ในฤดูรอ้นกลายเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลที่มีผลงานแกะสลักน ้าแข็งอันวิจิตรตระการตา จาก
ผูเ้ขา้ร่วมประกวดจากทั่วประเทศและนานาชาติ บนลานที่เต็มไปดว้ยหิมะในช่วงที่หนาวเหน็บที่สุด
ในรอบปี ปลายสุดดา้นตะวันออกของสวนมีหอคอยทีวีทาวเวอร ์เป็นหอคอยส่งกระจายสัญญาณ
โทรทศัน ์สงู 147.2 เมตร มีจุดชมวิวอยู่ที่ระดบัความสูง 90 เมตร จึงมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองซปั
โปโรไดอ้ย่างเต็มตา... ยอ้นกลบัไปเมื่อ พ.ศ. 2493 กลุม่นกัเรียนมธัยมไดร้ว่มกนัสรา้งรูปป้ันจากหิมะ
ขึน้กลางสวนโอโดริจ านวน 6 ตัว ซึ่งไดร้บัความสนใจจากชาวเมืองเป็นอย่างมาก ต่อมากองก าลัง
ทหารที่ทางการสง่มาปอ้งกนัประเทศ ไดเ้ขา้รว่มสรา้งรูปป้ันจากหิมะดว้ยงานจึงยิ่งใหญ่กว่าเดิม ผูค้น
จากทางใตจ้ึงเดินทางมาชมงานมากขึน้เรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบนัทางการจึงไดย้กระดับใหเ้ป็นงาน
ระดบัโลก... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูอัพเกรด ซาชิมิปู ขาปูย่าง กราแตงป ู 
หมอ้ไฟป ูพรอ้มผกัสดเทมปรุะ นิกิรปิ ูซุป ผกัดองและของหวาน 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร ์

10 ก.พ. 66 ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดะริ พารค์ (ผ่านชม) - หอนาฬิกาโบราณ (ผ่าน

ชม) - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เนินแห่งพระพุทธเจา้ – ชอ้ปป้ิงพรีเม่ียมเอา้ท์

เล็ต –      อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมู เน้ือวัวและเคร่ืองดื่มซอฟทด์

ร้ิงค ์(ไม่อั้น) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
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 น าท่านผ่านชม “สวนโอโดะร”ิ  สวนสาธารณะที่มีลกัษณะเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความ

กวา้ง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงตน้ของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอรท์ีวีขนาดใหญ่เหมาะ
แก่การถ่ายรูป ช่วงหนา้รอ้นจะเป็นแหลง่ที่พกัผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ช่วงฤดหูนาวใชเ้ป็นสถานที่
จดัเทศกาลหิมะที่มีการแกะสลกัหิมะอย่างสวยงามสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวท่ีมาทุกปี  
น าท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นนาฬิการท่ีสามารถ       
บอกเวลาได้เที่ยงตรงและแม่นย ามาตลอด อดีตใช้เป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่ง       
เกาะฮอกไกโด   
น าท่านเยี่ยมชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” โรงงานช็อคโกแลตทอ้งถิ่น ผลิตภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อของบริษัท 
คือ คุก้กี ้SHIROI KOIBIO ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นยสอดไสช้็อกโกแลตขาว) ภายใน
บริเวณโรงงาน ประกอบด้วย รา้นค้า รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลต  
พรอ้มจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี ้ยังมีสนาม SHIROI KOIBITO PARK 
สนามฟตุบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนัฟตุบอลทอ้งถิ่น J-LEAGUE อีกดว้ย... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ “เนินเขาแห่งพระพทุธเจา้” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซปัโปโร 

ตัง้อยู่ภายในพืน้ที่ของสสุาน Makomanai Takino Cemetery ที่สรา้งเสรจ็พรอ้มเปิดใหเ้ชา้ชมไดเ้มื่อ
ปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองคพ์ระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบ
ไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตดิ้น โดยบรเิวณสถานที่ดงักลา่วไดร้บัการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิก
ชื่อดงัของญ่ีปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะมีสระน า้ และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดิน        
ทอดน าสายตาเขา้ไป นอกจากนัน้ในบรเิวณดงักลา่วยงัมีรา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้     
รูปป้ันหินจ าลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร ์ และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์ ใหไ้ดเ้ดินชมกนั
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ก่อนกลบัอีกดว้ย… น าท่านเดินทางสู่ “มิซุยเอา้ทเ์ล็ต” แหลง่ชอ้ปป้ิงส าหรบัผูท้ี่รกัการชอ้ปป้ิง    
สินคา้แบรนดเ์นม สถานที่นีเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของท่านอย่างสมบรูณแ์บบ เนื่องจากมี
รา้นคา้มากกว่าหน่ึงรอ้ยรา้นคา้ แบรนดย์ี่หอ้ต่าง ๆ จากฝ่ังอเมรกิาและยุโรป อาทิ TIMBERLAND, 
BROOKS BROTHERS, COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และ             
อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรร… 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...บริการท่านดว้ยเมนูบฟุเฟ่ตช์าบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววัที่คดัสรร
 เนือ้สตัวเ์ป็นอย่างดี พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยขา้วสวยญ่ีปุ่ นรอ้นระอเุม็ดนุ่ม และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค(์ไม่อัน้)  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร ์

11 ก.พ. 66 เมืองชิโตะเซะ - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซปัโปโร) - ประเทศไทย  

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 671 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมเชา้    
น าท่านสูส่นามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อนัดบัสองของประเทศญ่ีปุ่ น 

น าท่านเดินทางสูเ่มือง “ชิโตเซะ” เมืองเล็ก ๆ ซึ่งห่างจากตวัเมืองซปัโปโรประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งมี
ท่าอากาศยานนานาชาติชนิชิโตะเซะ เปิดบรกิารเมื่อปี ค.ศ. 1991 ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
เมืองชิโตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึ่งจดัว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สดุบนเกาะฮอกไกโด 
และมีเที่ยวบินตรงสู ่ 30 เมืองทั่วญ่ีปุ่ น เป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางอากาศที่ส  าคญับนเกาะ 

10:00 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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HAPPY HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 
[SOUNKYO – TOMAMU SKI RESORT – OTARU - SAPPORO] 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 

06 – 11 FEBRUARY 2023 
 

    
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

06-11 ก.พ. ผูใ้หญ ่ 76,900 45,900 31,000 

12,900 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 69,900 45,900 24,000 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 57,900 33,900 24,000 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหตุ  **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR กรณีฉีดวคัซีนไม่ครบ 3 เขม็** 

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบรษิัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
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** ส าคัญ โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทัวร ์**  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะ
จะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปล่ียนจากกลุ่มสีน ้าเงนิเป็นกลุ่มสีเหลืองทันท ี

 
อัตรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 
 

การช าระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 



 
 

  - 13 - 
  

 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขั้นต ่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื ้อสตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

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

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบนิแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์ูงสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 

3. มาตรการโควิด 
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3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 


