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WINTER HOKKAIDO IN SNOWLAND 
[SNOW MOBILELAND – MT.USU – OTARU - SAPPORO] 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 
 

    
 

ระดับทัวรโ์ปรแกรม  ทริปประหยัด   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอยีดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

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

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 
 

ตารางการเดินทาง 

2566 
มกราคม มีนาคม 
23-28 10-15 

 
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

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

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (ซปัโปโร)  - 
เมืองชิราอิ -  อุโปะโปย พิพิธภัณฑแ์ละสวนไอนุแห่งชาติ - โนะโบะริเบะทสึ - 
หมู่บ้านนินจา “ดาเตะจิดาอิมุระ” - ทะเลสาบโทยะ - อาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น
ธรรมชาติ 

- 01 02 

LAKE TOYA 
SUN PALACE 

 

03 
ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอซุ ึ(กระเชา้ไฟฟ้า) – ภเูขาไฟโชวะชินซงั – ฟารม์หมี
สีน า้ตาล - เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

03 04 05 
OTARU 
GRAND 

04 

โอตารุ – เยี่ยมชมโรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ” – ตลาดสดโจวไก - ลานสกี 
“สโนวแ์ลนด”์ – แพยางลากบนหิมะ - บานาน่าโบ๊ท  -  กิจกรรมสโนวช์ ู(รวม
ในรายการแลว้) – ซปัโปโร - อพัเกรดสดุพิเศษอาหารมือ้ค ่ากับเมนูบุฟเฟ่ตป้ิ์ง
ย่าง 

06 07 
08 

 

SAPPORO 

GRAND 

05 

ซัปโปโร –  ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริพารค์ – อิสระชอ้ปป้ิง
ย่านทานุกิโคจิ  - อิ่มอร่อยกับเมนูปูจากรา้นดัง - คิตะฮิโระชิม่า – อิสระ 
ชอ้ปป้ิงมิตซุยเอา้ทเ์ล็ต - อิ่มอรอ่ยกับเมนูบฟุเฟ่ตช์าบูชาบูเนือ้หม ูเนือ้ววัและ
เครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์ 

09 
10 

 

11 

 

CHOTOSE 
AIR TERMINAL 

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

12 - - - 
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>> ไฮไลทข์องทริป << 
- นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้ “ภเูขาไฟอซุุ” ชมวิวสวยเมืองโทยะ 
- ตามรอยอารยธรรม วฒันธรรมและประวติัศาสตรท์ี่น่าสนใจ “อโุปะโปย พิพิธภณัฑแ์ละสวนไอนแุห่งชาติ” 
- สมัผสับรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยคุญ่ีปุ่ นโบราณ “หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ” 
- สนกุและตื่นเตน้กบักิจกรรมฤดหูนาว “กระดานเลื่อน l สโนวร์าฟติง้ ” ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลน  
- สมัผสับรรยากาศอนัอบอุ่นกบั “คลองโอตารุ” ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ที่สดุแห่งความโรแมนติก 
- ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” แหลง่ผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น 
- เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
- อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนบูฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง อาหารทะเลสดุหรู ป ู3 ชนิด และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

 

วนัแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  

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

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

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

วนัที่สอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (ซปัโปโร)  - 

เมืองชิราอิ -  อุโปะโปย พิพิธภณัฑแ์ละสวนไอนุแห่งชาติ - โนะโบะริเบะทสึ - 

หมู่บา้นนินจา “ดาเตะจดิาอิมุระ” - ทะเลสาบโทยะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 

08:20 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่
ใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

     



 
 

  - 3 - 
  

 

09:30 น. น าท่านเดินทางสู่ “เมืองชิราอิ” น าท่านเยี่ยมชม “อโุปะโปย พิพิธภัณฑแ์ละสวนไอนุแห่งชาติ” ตัง้อยู่
ริมชายฝ่ังของทะเลสาบโปโรโตะ โอบลอ้มดว้ยธรรมชาติสวยงาม สถานที่ที่ช่วยอนุรกัษ์วฒันธรรมที่
ทรงคณุค่าของชาวไอนุ และยงัเป็นสญัลกัษณข์องการสรา้งสงัคมญ่ีปุ่ นที่มีวฒันธรรมอนัหลากหลาย
ไม่มีการแบ่งแยก ใหค้วามเคารพต่อชนพืน้เมือง เพื่อกา้วสู่อนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นเสน่หด์ึงดูด
นกัท่องเที่ยวใหม้าเยี่ยมชม ท่านจะไดส้มัผสัวฒันธรรมที่สืบทอดกนัมายาวนานของชาวไอนุ ภายใน
พิพิธภัณฑ์คุณจะได้สนุกสนานไปกับ 6 โซนที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะแสดงเหตุการณ์ตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคตโดยเป็นมุมมองจากชนเผ่าไอนุ ยิ่งไปกว่านั้นที่นั่นยังมีโซนส าหรบัเด็กซึ่ง
เหล่าเด็กๆยงัไดส้ามารถเรียนรูเ้ก่ียวกบัชนเผ่าไอนไุดโ้ดยการสมัผสั การเล่นดว้ยตวัของพวกเขาเอง... 
น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบะทสึ” ชื่อเมืองนีเ้ป็นภาษาทอ้งถิ่นของภาษาดัง้เดิมของชาวไอนุ 
ความหมาย คือ “สายน า้ที่ปกคลมุไปดว้ยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึน้มานัน้เกิดจาก
การทบัถมของแร่ก ามะถนัในบริเวณนี ้และเมืองโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกบัสถานที่ถือเป็นหนึ่ง
ในองเซ็นขนาดใหญ่ที่ไดร้บัความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น ดว้ยบรรยากาศที่
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ สายน า้บริสุทธิ์ และอากาศปลอด
โปรง่… 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   
บ่าย น าท่านเยี่ยมชม “หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ” เป็นหมู่บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัย

โบราณ ภายในพืน้ที่หมู่บา้นมีทัง้ หอสงัเกตการณ ์โรงละคร วดั รา้นคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้นซามไูร 
และอื่นๆอีกมากมาย โดยนกัท่องเที่ยวจะสามารถสมัผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยู่ในหนงัญ่ีปุ่ นโบราณ
เลยทีเดียว นอกจากนีย้ังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อคา้ ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดง
วฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย… น าท่านเดินทางสู ่“ทะเลสาบโทยะ” สถานที่พกัตากอากาศขึน้ชื่อ
อีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวที่อยู่ทางเหนือสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอนัดบัสองของประเทศ เนื่องจากมีสารอาหารปนเป้ือนนอ้ยจึงมี
แพลงตอนอาศยัอยู่นอ้ยน า้จึงมีความใสสะอาด และมีระดบัออกซิเจนสงูในผิวน า้ 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั LAKE TOYA SUN PALACE หรือเทียบเท่า 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารใหท้่านได้
เลือกสรรตามตอ้งการ วตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการประกอบอาหารลว้นคดัสรรจากวตัถุดิบทอ้งถิ่นทัง้สิน้ 

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

 

วนัที่สาม ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุซึ (กระเชา้ไฟฟ้า) – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟารม์หมี

สีน ้าตาล - เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านเดินทางสู ่ “วนอทุยานแห่งชาตภิูเขาอซุึโชวะ” เพื่อน าท่านสูย่อด “ภูเขาไฟอซุึซงั” ที่เกิดใหม่

ลา่สดุเมื่อประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณธ์รรมชาติที่น่าอศัจรรยไ์ดบ้งัเกิดขึน้ ประมาณ ค.ศ. 
1944-1945 และอยู่ในการดแูลของรฐับาลในฐานะเป็นอนสุรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ... น าท่านชึน้ 
“กระเชา้ไฟฟา้” สูย่อดเขาสงูสดุ (ขึน้กบัสภาพอากาศ) ใหท้่านชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงามสดุลกูหลูกูตา
และความยิ่งใหญ่ และท่านจะไดช้ม “ภเูขาไฟโชวะชินซงั” เป็นภเูขาไฟที่เกิดขึน้ใหม่ขา้งภเูขาไฟอสุ ุมี
อายนุอ้ยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น เกิดขึน้โดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตวัขึน้บนพืน้ที่ราบทุ่งขา้วสาลี 
สงู 290 เมตร ในปัจจุบนัยงัคงมีควนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภเูขาไฟ ภเูขาไฟนีส้ามารถมองเห็น
ไดอ้ย่างชดัเจนจากจุดชมวิวภเูขาไฟอสุโุดยขึน้กระเชา้อุซึซงั… น าท่านชม “ฟาร์มหมีสนี า้ตาล” ท่าน
จะไดพ้บหมีสีน า้ตาลที่เป็นหมีอนรุกัษพ์นัธุห์ายากกว่า 100 ตวั ท่านสามารถปอ้นอาหารใหห้มี ไม่ว่า
จะเป็นหวัอาหารหรือแอปเป้ิล และจะไดส้มัผสัความน่ารกัแสนรูข้องหมีเวลาขออาหารจากท่าน… 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โอตารุ” เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของซปัโปโร ตวัเมืองหนัหนา้ออกสู่อ่าวอิชิกะริ เป็นเมืองท่าหลกัของอ่าวมายาวนาน มีอาคาร
เก่าแก่มากมาย และมีการอนรุกัษพ์ืน้ที่คลองไวอ้ย่างสวยงาม อีกทัง้ยงัมีหมู่บา้นประมงปลาเฮอรร์ิ่ง  
พลาดไม่ไดก้บัสถานที่ส  าคญัของเมืองโอตารุ จุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ใน
อดีตเคยใชส้  าหรบัการล าเลียงสินคา้เพื่อคา้ขาย แลกเปลี่ยน และเก็บสินคา้ จากบรเิวณเรือสินคา้ไป
ยงัโกดงัสินคา้ ปัจจุบนัมีความยาว 1,140 เมตร และมกัมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบรเิวณ
โดยรอบของคลองแห่งนีเ้ป็นประจ า ท าใหค้ลองแห่งนีเ้ป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองโอตารุปัจจุบนั… 

น าท่านชม “พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี” บา้นไมส้ถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตวัแรก
ที่มาถึงประเทศญ่ีปุ่ น ภายในอาคารมีสองชัน้ มีหีบเพลงมากมาย ดา้นบนเป็นหอ้งต่าง ๆ แสดงกล่อง
เพลงรุน่แรก ๆ ที่น ามาจากยโุรปในรูปทรงที่มคีวามหลากหลาย และไม่สามารถประเมินราคาได ้ ให้
ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกชม หรือเลือกที่จะประกอบกล่องตนตรีของท่านเองพรอ้มเมโลดีอ้นัไพเราะ  
บรเิวณดา้นหนา้ของอาคารหลงัมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (ประเทศแคนาดา 
และประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งจะสง่เสียงเป็นเมโลดี ้ และพ่นไอน า้ออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนีเ้ป็นสถานหา้ม
พลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กบันาฬิกาไอน า้โบราณ ในจงัหวะที่มีไอน า้พวยพุ่งออกมาพรอ้ม
เสียงดนตรีไพเราะ นอกจากนีท่้านสามารถเลือกซือ้ของที่ระลกึประเภทเครื่องแกว้ในหลากหลาย
รูปแบบ ดว้ยเทคนิคการท างานแบบพืน้บา้นแต่สามารถสรา้งรายไดใ้นชมุชน ที่ส  าคญัลวดลายของ
สินคา้แต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะท างานจนเป็นความช านาญ และเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่น
ไม่ซ  า้กนั ซึ่งท่านสามารถซือ้แกว้ที่มีเพียงใบเดียวในโลกดว้ยฝีมือการเป่าแกว้ที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั OTARU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม…  
 

วนัที่สี่ โอตารุ – เย่ียมชมโรงงานช็อคโกแล็ค “อิชิยะ” – ตลาดสดโจวไก - ลานสกี 

“สโนวแ์ลนด”์ – แพยางลากบนหิมะ - บานาน่าโบท๊  -  กิจกรรมสโนวชู์ (รวมใน

รายการแลว้) – ซปัโปโร - อพัเกรดสุดพิเศษอาหารม้ือค า่กบัเมนูบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 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 
สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น J-LEAGUE อีกด้วย... น าท่านเดินทางสู ่
“ตลาดเชา้ขายของสดโจวไก” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนีส้รา้ง
ขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนีรู้จ้กัของชาวเมืองซปัโปโร เพราะสตัวท์ะเลที่จบัไดส้่วนใหญ่จะ
หาไดจ้ากทอ้งทะเลญ่ีปุ่ นทั้งสิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้ส่วน
ใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ชม
บรรยากาศของตลาดสดยามเชา้ของเมืองซปัโปโร ที่มีขายผกั ผลไม ้และของทะเลสด อาทิ ปยูกัษ์ ปู
ขน หอยเม่น ฯลฯ มาวางขายในตลาดสดราคาไม่แพง สมัผสัวิถีชิวิตยามเชา้ในรูปแบบชาวญ่ีปุ่ น ทุก
เชา้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสด ๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จบัมาสด ๆ จะถูกน ามา
ยังศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร ตั้งแต่รา้นขายปลาสด รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลา
ตากแหง้เค็ม และอ่ืน ๆ เรียงรายกว่า 60 รา้นคา้ มีวตัถุดิบสดใหม่คดัสรรมาอย่างดีเลือกหาตัง้แต่ 6 
โมงเชา้ นอกจากนีย้งัพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทัง้รา้นซูชิและรา้นอาหารชุดที่ใชว้ตัถดิุบจากตลาด
ไดล้ิม้รสอาหารตามฤดกูาล เมื่อการประมลูที่ตลาดจบลง สินคา้จะถกูน ามาเรียงวางขายทนัที ดงันั้น
เพื่อที่จะใหไ้ดว้ตัถดิุบที่หมายตาไวต้อ้งรีบมาที่ตลาดตัง้แต่เชา้ตรู ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการจบัจ่าย
ซือ้ของในตอนเชา้... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านสนุกกบั “สโนวแ์ลนด์” ดินแดนแห่งลานหิมะน า้แข็ง และพลาดไม่ไดก้บักิจกรรมสนกุๆ อิสระ
ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกบักิจกรรมกลางแจง้ ท่ามกลางอณุหภมูิหนาวเย็น สโนวบ์านาน่าโบท้
เรือกลว้ย l สโนวร์าฟติง้แพยางตะลยุหิมะ l กิจกกรรมเดินบนหิมะ Snow Shoe เดินเลน่บนปยุหิมะ
ชมความงามของธรรมชาติ l อปุกรณ์ลากเลือ่นบนหมิะ ส  าหรบัท่านที่ตอ้งการความสนุกที่ไม่
หวาดเสียวเกินไป และเหมาะกบันอ้งๆ หนูๆ  ดว้ยการฝึกความทา้ทาย (รวมในรายการไม่ตอ้งจ่าย
เพิ่ม) กิจกรรมและเครื่องเล่นในลานสกีไม่รวมอยู่ในราคาทวัรท์ัง้หมด อปุกรณเ์ครื่องเลน่อาจมีเปิด/
ปิดบรกิาร (เป็นสิทธิ์ของลานสกีเป็นผูจ้ดัการบรหิารไดต้ามสถานการณ)์... น าท่านเดินทางสู่
ศนูยก์ลางความเจรญิบนเกาะฮอกไกโด “ซปัโปโร”  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) เมืองซปั
โปโรจดัเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การศกึษา การเมือง การปกครองบนเกาะฮอกไกโด เกาะตอน
เหนือสดุของประเทศญ่ีปุ่ น และเคยเป็นสถานที่จดัโอลิมปิคฤดหูนาว เดินทางสูศ่นูยก์ลางความเจรญิ
ที่สดุ เมืองที่มีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น ติดอนัดบัหา้ของประเทศ (1.6 ลา้นคน) มสีถานรีถไฟ
ซปัโปโรเป็นจุดศนูยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิงทนัสมยั รา้นคา้ รา้นอาหารที่ตอบสนองความตอ้งการชาวฮ
อกไกโด... 

   

   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง อาหารทะเลสุดหรู
หลากหลายชนิด เช่น กุง้ หอยเชลล ์เนือ้ปลา หอยนางรม ป ู3 ชนิด (ปขูน ขาปยูกัษ์ ขาปสูไึว) รวมทัง้
เนือ้ววั เนือ้หม ูเนือ้ไก่ ใหท้่านย่างบนเตาย่างรอ้น อ่ิมอร่อยกบัขา้วป้ันหนา้ปลาดิบ เทมปรุะทอด และ
เครื่องด่ืมซอฟท์ดริง้ค์ (ไม่อั้น) (ประเภทปูอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับความพรอ้มในการ
ใหบ้รกิาร) 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หา้ ซัปโปโร –  ศาลเจา้ฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริพารค์ – อิสระชอ้ปป้ิงย่าน

ทานุกิโคจิ - อิ่มอร่อยกบัเมนูปูจากรา้นดงั - คิตะฮิโระชิม่า – อิสระชอ้ปป้ิงมิตซุย

เอา้ทเ์ล็ต - อ่ิมอร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมู เน้ือววั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

    
 น าท่านเยี่ยมชม “ศาลเจา้ฮอกไกโด” หรือเดิมในอดีตเรียกตามชื่อสถานที่ตั้งในเมือง คือ “ศาลเจา้ 

ซปัโปโร” เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตนีค้อยปกปักษ์
รกัษา ให้ประชาชนบนเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตรอ์ันยาวนาน
เก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรบัใหค้นทอ้งถิ่นไดก้ราบไหวส้ิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจา้
แห่งนี ้เพื่อเป็นขวัญและก าลงัใจสืบไป... น าท่านชม “สวนโอโดะริ” สวนสาธารณะที่มีลกัษณะเป็น
เกาะกลางถนนขนาดใหญ่  ซึ่ งมีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิ โลเมตร  ในช่วงต้นของ
สวนสาธารณะมีเสาทาวเวอรท์ีวีขนาดใหญ่เหมาะแก่การถ่ายรูป ช่วงหนา้รอ้นจะเป็นแหล่งที่พกัผ่อน
หย่อนใจแก่คนทั่วไป ช่วงฤดหูนาวใชเ้ป็นสถานที่จดัเทศกาลหิมะที่มีการแกะสลกัหิมะอย่างสวยงาม
สรา้งความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทุกปี... น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงย่าน “ทานุกิโคจิ” ย่านที่
คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สดุของเกาะฮอกไกโด แห่งนครซปัโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค ่าคืน เหล่า
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ จะถกูเปิดไฟสลบัสีแข่งขนัคลา้ยประชนัสินคา้กนั รอบบริเวณนีม้ี
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยย์ามค ่าคืนราตรี ทั้งไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกัน
มากกว่า 4,500 รา้น ซึ่งตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยนอ้ยใหญ่...  

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการท่านดว้ยซาชิมิป ูกราแตงป ูหมอ้ไฟ(เล็ก)ขาปสูไึว      
ขนมจีบปทูอด เตา้หูเ้นือ้ป ูขาปดูองน า้สม้สายช ูซูชิเนือ้ป ูซุป ผกัดองและของหวาน 
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บ่าย  น าท่านเดินทางสูเ่มือง “คิตะฮิโรชิม่า” เพื่อน าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิง “มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต” แหลง่ชอ้ปป้ิง

ส าหรบัผูท้ี่รกัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม สถานที่นีจ้ะเป็นที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของท่าน
อย่างสมบรูณแ์บบ เนื่องจากมีรา้นคา้มากกว่ารอ้ยรา้นคา้ แบรนดต่์าง ๆ จากฝ่ังอเมรกิาและยโุรป 
อาท ิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, 
ADIDAS และอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรรอย่างจใุจ... น าท่านเดินทางสูเ่มือง “ชิโตเซะ” ห่างจาก
เมืองซปัโปโรประมาณ 45 กิโลเมตร มที่าอากาศยานนานาชาติชินชิโตเซะ เปิดบริการเมื่อปี ค.ศ. 
1991 ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองชิโตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึ่งจดัว่าเป็นท่าอากาศยานที่
มีขนาดใหญ่ที่สดุบนเกาะฮอกไกโด และมีเที่ยวบินตรงสู ่30 เมืองทั่วญ่ีปุ่ น...   

    
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเนือ้หมูและเนือ้วัวที่คัด

สรร เนือ้สัตวเ์ป็นอย่างดี พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยขา้วสวยญ่ีปุ่ นรอ้นระอุเม็ดนุ่ม และเครื่องด่ืมซอฟทด์ริง้ค ์ 
(ไมอ่ัน้) 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก 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
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เมืองชิโตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึ่งจดัว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สดุบนเกาะฮอกไกโด 
และมีเที่ยวบินตรงสู ่ 30 เมืองทั่วญ่ีปุ่ น เป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางอากาศที่ส  าคญับนเกาะ 

10:00 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 
 

 
 

WINTER HOKKAIDO IN SNOWLAND 
[SNOW MOBILELAND – MT.USU – OTARU - SAPPORO] 

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 
 

    
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

23 – 28 ม.ค. ผูใ้หญ ่ 69,900 38,400 31,500 

โปรดสอบถาม 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 62,900 38,400 24,500 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 52,900 28,400 24,500 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

10 - 15 มี.ค. ผูใ้หญ ่ 69,900 38,400 31,500 

โปรดสอบถาม 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 62,900 38,400 24,500 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 52,900 28,400 24,500 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR กรณีฉีดวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม** 
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หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบรษิัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
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) 

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

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

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
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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 งดใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ 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 

 
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 ตอ้งจองตั๋วเด่ียวเท่านัน้) 
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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  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (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 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 


