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

6 DAYS 4 NIGHTS (TG) 

21-26 DECEMBER 2022 
 

    
 

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 (นครซปัโป
โร)  - ชมหมู่บ้านไอนุชาวพื ้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด  - โนะโบะริเบะทสึ - 
หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ  - หุบเขานรกจิโกะคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - 
อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

- 01 02 

LAKE TOYA 
SUN PALACE 

 

03 

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอซุึซงั (กระเชา้ไฟฟ้า) – ภูเขาไฟโชวะชินซงั - ฟารม์
หมีสีน า้ตาล - รุซึทสึ สกีรีสอรท์ – แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแลว้) - 
อิสระกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอธัยาศยั – โจซงัเคออนเซ็น - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น
ธรรมชาติ 

03 04 05 

JOZANKEI 
ONSEN 

JOZANKEI VIEW 

 

04 

โจซงัเคออนเซ็น – เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
- หอนาฬิกาไอน า้โบราณ ท่ีเหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - โรงงานเครื่อง
แก้ว –– เมืองซับโปโร - ช้อปป้ิงพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – เนินแห่งพระพุทธเจ้า
อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนูบฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงย่างอาหารทะเล และเครื่องดื่ม
ซอฟทด์ริง้ค ์

06 07 
08 

 

SAPPORO 
KEIO PLAZA 

05 
ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - อิสระชอ้ป
ป้ิงสถานีรถไฟ เจ.อาร.์ ซัปโปโร สเตชั่น - อิสระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ -
อพัเกรดสดุพิเศษเมนปูหูลากชนิดจากรา้นดงั 

09 10 
11 

 

SAPPORO 
KEIO PLAZA 

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

12 - - - 
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>> ไฮไลทข์องทริป << 
- สมัผสับรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยคุญ่ีปุ่ นโบราณ “หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ” 
- สนุกและต่ืนเตน้กบั Snow Rafting “รุซึทสึ สกีรีสอรท์” บนหิมะที่มีลกัษณะพิเศษเป็นปุยนุ่ม หรือที่เรียกว่า 

“พาวเดอร ์สโนว”์ 
- นั่งกระเชา้ลอยฟ้า สู ่“ภเูขาไฟอซุุ” ชมวิวสวยเมืองโทยะ เพลิดเพลินกบัวิว 360 องศา 
- สมัผสับรรยากาศอนัอบอุ่นกบั “คลองโอตารุ” ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ที่สดุแห่งความโรแมนติก 
- ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” แหลง่ผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น 
- เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
- อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนบูฟุเฟ่ตป์ระเภทป้ิงย่างอาหารทะเล และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

 

วนัพุธ 

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

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

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

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

วนัพฤหสับดี 

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

- ชมหมู่บา้นไอนุชาวพ้ืนเมืองบนเกาะฮอกไกโด - โนะโบะริเบะทสึ – หมู่บา้น

นินจาดาเตะจไิดมุระ - หุบเขานรกจโิกะคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - อาบน ้าแร่

ญี่ปุ่นธรรมชาติ 

08:20 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่
ใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
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09:30 น. น าท่านเดินชม “หมู่บา้นชมุชนชาวไอนชุนพืน้เมืองบนเกาะฮอกไกโด” หมู่บา้นชาวไอนุเป็นสถานที่จดั

แสดงวฒันธรรมของชาวพืน้ถิ่นไอนขุองฮอกไกโด ตัง้อยู่ริมทะเลสาบอะคงั ภายในหมู่บา้นมีโรงละคร 
ไอนเุธียเตอร ์อิโคโร ที่จะมีการแสดงระบ าโบราณของชาวไอนแุละละครหุ่น  มีอาคารจัดแสดงวิถีชีวิต
ของชาวไอนุ ชมุชนชาวไอนุที่นี่นบัเป็นที่ใหญ่ที่สดุ มยี่านรา้นคา้ มีรา้นสินคา้หตัถกรรมพืน้เมืองและ
รา้นอาหารเรียงรายมากกว่า 30 รา้น แต่ละรา้นมีสินคา้หตัถกรรมพิน้เมืองที่มีเอกลกัษณ ์เช่น งาน
แกะสลกัไมด้ัง้เดิม งานเย็บปักถกัรอ้ย รา้นอาหารพืน้เมืองที่ซึ่งสามารถลิม้รสชาติของอาหารไอนไุด้
อีกดว้ย นอกจากนีย้งัมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ รา้นอาหารพืน้เมืองดัง้เดิม 

   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบะทสึ” ชื่อเมืองนีเ้ป็นภาษาทอ้งถิ่นของภาษาดัง้เดิมของ
ชาวไอนุ ความหมาย คือ “สายน า้ที่ปกคลมุไปดว้ยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึน้มานัน้
เกิดจากการทับถมของแร่ก ามะถันในบริเวณนี ้และเมืองโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ถือ
เป็นหนึ่งในองเซ็นขนาดใหญ่ที่ได้รบัความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น ด้วย
บรรยากาศที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบลอ้มดว้ยผืนป่าอนัอดุมสมบูรณ ์สายน า้บรสิทุธิ์ และอากาศ
ปลอดโปร่ง… น าท่านเยี่ยมชม “หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมรุะ” เป็นหมู่บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอ
โดะในสมัยโบราณ ภายในพืน้ที่หมู่บา้นมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด รา้นคา้ หมู่บา้นนินจา 
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หมู่บา้นซามูไร และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสมัผัสบรรยากาศไดเ้หมือนอยู่ใน
หนังญ่ีปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี ้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ
สามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย… น าท่านชม “จโิกะคดุานิบ่อนรกเดือด” ซึ่งมี
ความหมายว่า “เมืองนรก” ซึ่งบริเวณแห่งนี ้เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยะริ จึงเห็นการพวยพุ่ง
ของก๊าซที่มีลกัษณะเป็นสีเหลืองอมเทา อนัเกิดขึน้มาจากการทบัถมของแร่ก ามะถนัเป็นจ านวนมาก
ออกมาจากชัน้หินตลอดเวลา สรา้งบรรยากาศราวกบัอยู่ในโลกของยคุเริ่มตน้ อีกทัง้ยงัเป็นตน้ก าเนิด
ของน า้พรุอ้นที่ไหลไปยงัองเซ็นโดยรอบกว่า 3,000 ลิตรต่อวนั ในอณุหภูมิเฉลี่ยที่ 45 องศาเซลเซียส 
นับว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่ วกัลป์… น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” 
สถานที่พักตากอากาศขึน้ชื่ออีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคย
แข็งตวัที่อยู่ทางเหนือสดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอนัดบัสองของประเทศ เนื่องจากมี
สารอาหารปนเป้ือนนอ้ยจึงมีแพลงตอนอาศัยอยู่นอ้ยน า้จึงมีความใสสะอาด และมีระดบัออกซิเจน
สงูในผิวน า้ 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั LAKE TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่า 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารใหท้่านได้

เลือกสรรตามตอ้งการ วตัถุดิบที่น ามาใชใ้นการประกอบอาหารลว้นคดัสรรจากวตัถุดิบทอ้งถิ่นทัง้สิน้ 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

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

วนัศุกร ์

23 ธ.ค. 65 ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุซึซัง (กระเชา้ไฟฟ้า) – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟารม์

หมีสีน ้าตาล - รุซึทสึ สกีรีสอรท์ – แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแลว้) - 

อิสระกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย – โจซังเคออนเซ็น - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น

ธรรมชาต ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 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 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “รุซึทสึ สกี รีสอรท์” รีสอรท์ขนาดใหญ่ที่มีทะเลหมอกแห่งภูเขาโยะเทะอิอันงดงาม 

ซึ่งจะเป็นสวนสนุกช่วงของฤดูรอ้น และเปลี่ยนเป็นลานสกีขนาดใหญ่ช่วงฤดูหนาว ภายในรีสอรท์
ประกอบดว้ยโรงแรม 4 แห่ง รา้นอาหาร 12 รา้น รา้นคา้ที่ครบครนัไปดว้ยของฝาก สามารถเดินเล่น
พกัผ่อนขณะเดินทางระหว่างโรงแรมแต่ละแห่งดว้ยรถไฟรางเดียว มีคอรส์ส าหรบัการเล่นสกีรวม 37 
คอรส์ที่ถูกสรา้งไว้ที่ภูเขา 3 ลูก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของเสน้ทาง
สกีซึ่งมีความยาวรวม 42 กิโลเมตร ที่จะสรา้งความพึงพอใจใหผู้เ้ล่นตั้งแต่ผูท้ี่พึ่งเริ่มหดัเล่นเบือ้งตน้
จนถึงระดบัผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมมากมายใหท้่านไดเ้ลือกประสบการณ ์
ใหท้่านไดส้นุกสนานกบั Snow Rafting (รวมในรายการ) และอิสระกบั “กิจกรรมฤดหูนาวอ่ืน ๆ ตาม
อธัยาศัย” ณ ลานสกี “รุซึทสึ สกี รีสอรท์” สกี รีสอรท์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งเรื่องการเล่นสกี ดว้ย
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ลกัษณะของหิมะที่มีลกัษณะพิเศษเป็นปยุนุ่ม หรือที่ เรียกว่า “พาวเดอร ์สโนว”์ เป็นลกัษณะเด่ินของ
หิมะบนเกาะฮอกไกโดเพียงไม่ก่ีแห่งที่มีหิมะพิเศษนี ้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมายบนลานสกี อาทิ สโนวบ์อรด์ สกี สโนวโ์มบิล สุนัขลากเลื่อน หรือจะเลือกเล่นผาดโผนใน
สไตลท์่านเองกับยางลอ้ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรมตามรูปแบบในสไตล์
ของท่านเอง (ไม่รวมค่ากิจกรรม ค่าเช่าชุดสกี ค่าอุปกรณ์ และครูผูฝึ้กสอน อนึ่งอุปกรณ์เครื่องเล่น
บางชนดิ อาจปิดหรือเปิดใหบ้ริการขึน้อยู่กบัทางเงือ่นไขและสภาพอากาศของลานสกีนัน้)  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม…  
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

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

 

วนัเสาร ์

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

หอนาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ีเหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - โรงงานเครื่องแกว้ 

–– เมืองซับโปโร - ชอ้ปป้ิงพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต – เนินแห่งพระพุทธเจา้อัพเกรด

สุดพิเศษม้ือค า่เมนูบุฟเฟ่ตป์ระเภทป้ิงยา่งอาหารทะเล และเคร่ืองดื่มซอฟทด์ร้ิงค ์

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 จากบรเิวณเรือสินคา้ไป
ยงัโกดงัสินคา้ ปัจจุบนัมีความยาว 1,140 เมตร และมกัมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบรเิวณ
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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 าท่านชม “พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ หรือ โรงงานเครื่องแกว้” ตวัโรงงานจะมีความโดดเด่นมากๆ แบบ
สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล เพราะดา้นบนเป็นหอคอยคู่หลงัคาเป็นโดม เป็นโรงงานชื่อเสียงทางดา้น
การเป่าแกว้มายาวนาน ปัจจุบนันีเ้ปา้หมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใช ้ หรือของที่ระลกึแทน 
ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลาง
โรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุของโรงงานแห่งนีก้็คือ โคมไฟแกว้และลกู
บอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที่ยวดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ “มิซุยเอา้ทเ์ล็ต” แหลง่ชอ้ปป้ิงส าหรบัผูท้ี่รกัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม สถานที่นี ้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของท่านอย่างสมบรูณแ์บบ เนื่องจากมีรา้นคา้มากกว่าหน่ึงรอ้ยรา้นคา้ 
แบรนดย์ี่หอ้ต่าง ๆ จากฝ่ังอเมรกิาและยุโรป อาทิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, 
COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกสรร… 
น าท่านเดินทางสู ่ “เนินเขาแห่งพระพทุธเจา้” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซปัโปโร 
ตัง้อยู่ภายในพืน้ที่ของสสุาน Makomanai Takino Cemetery ที่สรา้งเสรจ็พรอ้มเปิดใหเ้ชา้ชมไดเ้มื่อ
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ปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองคพ์ระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร หนกั 1,500 ตนั ครอบ
ไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตดิ้น โดยบรเิวณสถานที่ดงักลา่วไดร้บัการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิก
ชื่อดงัของญ่ีปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะมีสระน า้ และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอดน า
สายตาเขา้ไป นอกจากนัน้ในบรเิวณดงักลา่วยงัมีรา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปป้ันหิน
จ าลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร ์ และรูปป้ันหินจ าลองของสโตนเฮนจ ์  ใหไ้ดเ้ดินชมกนัก่อนกลบั
อีกดว้ย… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟ เฟ่ต์ป้ิงย่าง อาหารทะเล
หลากหลายชนิด เช่น กุง้ หอยเชลล ์หอยนางรม และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทิตย ์

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

สถานีรถไฟ เจ.อาร.์ ซัปโปโร สเตชัน่ - อิสระชอ้ปป้ิงถนนทานุกิโคจิ - อัพเกรด

สุดพิเศษเมนูปูหลากชนิดจากรา้นดงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

น าท่านเยี่ยมชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” โรงงานช็อคโกแลตทอ้งถิ่น ผลิตภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อของบรษิัท 
คือ คุก้กี ้ SHIROI KOIBIO ของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด (คุก้กีเ้นยสอดไสช้็อกโกแลตขาว) ภายใน
บรเิวณโรงงาน ประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพิพิธภณัฑโ์รงงานช็อกโกแลตพรอ้ม
จ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ นอกจากนีย้งัมีสนาม SHIROI KOIBITO PARK สนาม
ฟตุบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนัฟตุบอลทอ้งถิ่น J-LEAGUE อีกดว้ย... จากนัน้น าท่าน “ผ่านชมหอ
นาฬิกาโบราณ” ที่มีอายมุากกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจบุนัยงับอกเวลาไดเ้ที่ยงตรงแม่นย า ในอดีตเคยเป็น
สถานศึกษาทางดา้นการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ใหท้่านไดอิ้สระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร.์ ซปัโปโร สเตชั่น” มี

สินคา้มากมาย เช่น นาฬิกาย่ีหอ้แบรนดเ์นม กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล เกมส ์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคณุ
ผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ น า้หอม เครื่องส าอางแบรนดย์ี่หอ้ดงัญ่ีปุ่ น 
น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงย่าน “ทานกุิโคจิ” ย่านที่คกึคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของเกาะฮอกไกโด แห่งนคร
ซปัโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค ่าคืน เหลา่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ จะถูกเปิดไฟสลบัสี
แข่งขนัคลา้ยประชนัสินคา้กนั รอบบรเิวณนีม้ีรา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเรงิรมยย์ามค ่าคืน
ราตรี ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,500 รา้น ซึ่งตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยนอ้ยใหญ่ 

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

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัจนัทร ์

26 ธ.ค. 65 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 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) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

21-26 ธ.ค. ผูใ้หญ ่ 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 ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบรษิัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
** ส าคัญ โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทัวร ์**  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะ
จะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปล่ียนจากกลุ่มสีน ้าเงนิเป็นกลุ่มสีเหลืองทันท ี
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ 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  ทัง้ในประเทศไทยและญ่ีปุ่ น (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้
ประเทศไทย) 
 

การช าระเงนิ 

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

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช 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 บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 
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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 สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์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 ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

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 สายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 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 
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3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากท่ีวีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทตอ้งขออนุญาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 
 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
4.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พื่อเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 


