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Sapporo Snow Festival 

2020 
เดินทางวนัท่ี 6-11 กมุภาพนัธ ์2563 

ตลอดการเดนิทาง 

ราคาเพียง.. 

64,900.-  

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ี่ปุ่ น จดัเต็มไปกบัเมนูขาปูยกัษ+์เบียร ์บุฟเฟ่
ไม่อัน้!  

ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง กบั เทศกำลน ำ้แข็ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นไฮไลท ์หนึง่ของการมาฮอกไกโด ฤดหูนาว ร ูจ้กักบัเมืองทางตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีชื่อว่า “อาบาชริิ” 

(Abashiri) เมืองที่ในทกุๆปี ชว่งเดือนกมุภาพนัธ ์จะมีน า้แข็งจากทางขัว้โลกเหนอื ไหลลงมากระทบฝัง่ที่เมืองนี ้ท า

ใหผ้ิวหนา้ของทะเลแถบนัน้ลดอณุหภมูิลงจนติดลบ ค่อยๆ ไหลมาจากไซบีเรีย เขา้ฝัง่ยงับริเวณตะวันออกฮอกไก

โด ลอ่งเรือไปสมัผสัอากาศดัง่ขัว้โลกเหนอื  



 

 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินิวชโิตเสะ  เมอืงซปัโปโร  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 
670 

 
 

 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตะเสะ ประเทศญีปุ่่น หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และด่านศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ *** มบีรกิารเสรฟิ

อาหาร และเครือ่งดืม่บเครือ่ง *** 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า น าท่านเขา้สู่ โลกแห่งน ้าแข็ง พิพิธภณัฑห์ิมะ Snow Crystal Museum   

ผ่านประตูเขา้ไป ก็จะพบกบัความงดงามของบนัไดเวียนที ่เป็นรูปหกเหลี ่ยมเหมือนทรงของเกล็ดหิมะ ยิ ่งเด ินลงบนัไดไป
เร ือ่ยๆ อากาศก็เย็นลงจนไปพบกบั ทางเดินแห่งน ้าแข็ง อยู่ดา้นหนา้ สองฝ่ังทางเดินคือประติมากรรมน ้าแข็งรูปร่างแปลก
ตาทีเ่กิดจากละอองน ้าบาดาลที่ถูกพ่นออกมาดว้ยหวัสเปรยแ์บบพิเศษ รูปร ่างของประติมากรรมน ้าแข็งจะเปลี่ยนไปเร ือ่ยๆ 
สามารถมาชมเมื ่อ ไหร ่ก ็ได ต้ลอดทัง้ ปี  ท า ใหท้ี ่แห ่งนี เ้ต ็มไปดว้ยกลิ ่นอายของความแฟนตาซรีาวก บัอ ยู ่ในการต์ ูน

เร ือ่ง Frozen ของดิสนีย ์อีกจุดที่น่าสนใจคือ รูปเกล็ดหิมะที่ถ่ายดว้ยกลอ้งจุลทรรศนก์ว่า 200 แบบ ที่ถูกประดบัอยู่
ใน Snow Crystal Museum   ตัง้แต่เพดานจนถึงผนัง ยิ ่งอุณหภูมิลดลงมากเท่าใด ก็ยิ่งท าใหเ้กล็ดน ้าแข็ง
แตกกิง่กา้นยาวขึน้เท่าน้ัน 

 
เทีย่ง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโซอุนเคยีว เดนิทางสู่ น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในฮอกไกโด คอื น ้าตก
กงิกะ หรอืน ้าตกแม่น ้าสเีงนิ ตัง้อยู่อุทยานแห่งชาต ิไดเซ็ทซซึงั มีความสูง 120 เมตร ในฤดู
รอ้น น า้ตกจะไหลเป็นเสน้สขีาวเล็กๆ คลา้ยเสน้ดา้ยสวยงามแปลกตา และ  น ้าตกรวิเซย ์หรอื 
น า้ตกดาวตก มขีนาดความสงู 50 เมตร ทีไ่หลออกเป็นสายออกมาจากซอกผา ดคูลา้ย ดัง่ดาว
ตกทีล่งมาจากฟากฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันพาท่านเดนิทางสู ่เมือ่งอะบาชริ ิเขา้สู ่โรงแรมออนเซน็ทีพ่กั เพือ่ใหท้่านได ้
พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

วนัทีส่องของการเดนิทาง สนามบนินิวชโิตเสะ – อาซาฮกิาว่า - อาบาชริ ิ   



จากน้ันอสิระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการอาบน า้แรธ่รรมทีอ่ดุมไปดว้ยแรธ่าตทุีม่สีรรพคณุใน
การรกัษาโรคตา่งๆ จงึเช ือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ
หมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั **เมนูชดุไคเซก ิสไตลญ์ีปุ่่น**  
โรงแรม Abashiri Koso Hotel  หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว   

 
 (โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบรษิทัจะแจง้อกีคร ัง้ในใบนัดหมายทวัรก์อ่นเดนิทาง 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 

 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พเิศษ! ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณท์ีแ่ปลกใหม่ ดว้ยการล่องเรอืตดัน ้าแข็ง ซึง่ถอืเป็นหน่ึงในกจิกรรมทีเ่ป็นไฮไลท ์
ของการมาเยอืนทะเลสาบอะบาชริ ิในเกาะฮอกไกโด เปิดโอกาสใหท้่านไดล้่องเรอืสมัผสัอากาศทีห่นาวเย็น พรอ้มชม
ทศันียภาพของทะเลสาบอนังดงามแปลกตาดว้ยแผ่นน า้แข็งทีล่อยมาจากรสัเซยี  ท่ามกลางบรรยากาศอนัเงยีบสงบ อกีทัง้ยงัมโีอกาศ
ไดช้มชวีติของสตัวโ์ลกในเขตหนาว อาทเิชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหางขาว และ แมวน า้ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  
 จาก น้ัน  พาท่ าน เดินทางต่ อ  มายัง พิพิธภ ัณฑ ์น ้ าแข็ งขั้วโลก  (Okhotsk 

Ryuhyo Museum) จดัแสดงเกีย่วกบัน ้าแข็งขัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก ์ซึง่มี

การจ าลองการลอยมาของน ้าแข็งRyu-hyo ในหอ้งอุณหภูมิต ่าถงึ -15 องศาเซลเซยีส 
ทัง้นีย้งัมีนิทรรศการเกีย่วกบัสิง่มีชวีิตที่อาศยัอยู่ใตน้ ้าแข็ง เช่น คลิโอเนะ หรอืผีเสือ้ทะเล 
สตัวต์ระกูลหอย ล าตวัใสๆ ว่ายน า้ดว้ยครบีเล็กๆทัง้สอง และปลาทีดู่แปลกตาชนิดอืน่ๆ    คลิ
โอเนะ หรอื นางฟ้าทะเล มีชือ่วทิยาศาสตร ์Clione limacina จดัอยู่ในกลุ่มของหอย

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  ทะเลสาบอะบาชริ ิ– ล่องเรอืตดัน ้าแข็ง – อาซาฮกิาว่า  
พพิธิภณัฑน์ ้าแข็งขัว้โลก - โรงแรม 



ทีไ่ม่มีเปลอืก ความยาวโดยเฉลีย่ของมนัคือ 1 เซนติเมตรลกัษณะและความสวยงามอนั พบไดท้ีค่วามลึกระดบั 500 เมตร ใน 
มหาสมุทร ทางแถบขัว้โลกเหนือ อารก์ตกิ และแถบหนาวเย็น รวมถงึธารน ้าแข็งตามชายฝ่ังของฮอกไกโดดว้ยค่ะ  แต่ก็ไม่ใชว่่าจะ
สามารถพบไดง้่ายๆ ถา้ใครอยากเห็นความสวยงาม ตอ้งรอชว่งฤดูหนาวเท่าน้ัน   บนช ัน้ 2 ฉายวดีโีอเกีย่วกบัเรอืตดัน า้แข็ง และอกี
สิง่ทีน่่าสนใจคือหอคอย Tento obsevation ทีส่ามารถชมววิเมืองอะบาชริ ิทะเลสาบอะบาชริ ิภูเขาเท็นโท และทะเลโอ
คอทสกแ์บบ 360 องศาอกีดว้ย   

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

**บุฟเฟ่ท ์ชาบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่่น**  
จากน้ันพาท่านเขา้ สู่ โรงแรมทีพ่กั เพือ่ใหท้่านไดพ้กัผ่อนจากความเหน่ือยลา้ เน่ืองจากการเดนิทาง  

โรงแรม  Art Hotel Asahikawa หรอื เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว   
 

 
(โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบรษิทัจะแจง้อกีคร ัง้ในใบนัดหมายทวัรก์อ่นเดนิทาง 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ พิพิธภณัฑ ์โอโตะโกยาม่า 

ส า เ ก  (Otokoyama) ซึ่ ง จ ั ด ไ ด ้ ว่ า  เ ป็ น
พิพิธภัณฑ ์ที่แนะน าถึงประวตัิศาสตร ์และวฒันธรรม

ของการบ่มสาเกในเมืองAsahikawa นอกจาก
สาเกแลว้ ยงัมีอุปกรณ์ที่มีคุณค่า และงานเขียนตัง้แต่

สมัย Edo เช่น  Ukiyo-eงานเขียนบนแผ่นไม ้ 
Pujshv Otokoyama ถูกสรา้งขึน้เมื่อ300 
ปีก่อน ทีเ่มืองโอซากา้  และหลงัจากน้ันมนัไดก้ลายมา

เป็นยีห่อ้สาเกทีม่ีช ือ่เสียง เกดิโรงกลั่นสาเกทีไ่ดร้บัความนิยมขึน้มากมาย ท าใหย้ีห่อ้ Otokoyama  และตอ้งหยุดกจิการ
ช ัว่คราว แต่กลบัมาฟ้ืนฟูโดย Yamazaki Distillery ใน Asahikawa เมื่อปี1899 ยีห่อ้ Otokoyama 
เป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลก ยงัไดร้บัรางวลัเหรยีญทองและการแข่งขนั38 ปี ต่อเน่ือง   ภายในพิพิธภณัฑม์ีการจดัแสดงหอ้งส าหรบั

อุปกรณผ์ลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมยั Edo และมุมการจดัแสดงของ kiyo-e  
 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซปัโปโร 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่อยงัหา้งดวิตีฟ้ร ีJOYONE ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไม่ว่าจะ เป็นอาหารเสรมิ วติามนิต่างๆ ครมีบ ารุง่ผม
และผวิทีห่าไดเ้ฉพาะทีนี่ ้ตามอธัยาศยั   

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง  อาซาฮกิาว่า - ซปัโปโร 



จากน้ันน าท่านเขา้ชม เทศกาลหมิะเมืองซปัโปโร เทศกาลฤดูหนาวทีใ่หญ่
ทีสุ่ดเทศกาลหน่ึงของประเทศญีปุ่่น จะจดัในชว่งเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปีจะมี
นักท่องเทีย่วกว่า 2 ลา้นคน จากทัว่ทุกมุมโลกมาชม สถานทีจ่ดังาน ทัง้ 3 แห่ง 
ไดแ้ก่ สวนสาธารณะโอโดรสิถานทีจ่ดังานหลกั ย่านซซึกึโินะ และคอมมิวนิตี ้
โดม  อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ   กบัสถาปัตยกรรมจากหิมะที่ไดร้บั
การรงัสรรคม์าเป็นผลงานชิน้เอก  ไดอ้ย่างวิจติร งดงาม   โดยช่างมากฝีมือ
ประเทศต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ทัง้มืออาชพี และมือสมคัรเล่นผลงานมีทัง้
จ าลองมาจากสถานที่ส าคัญ  มาจากการต์ูน  เป็นแบบศิลปะร่วมสมัย 
หลากหลายรูปแบบใหท้่านไดเ้ลือกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจตาม
อธัยาศยั 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **เมนูบุฟเฟ่ปิง้ย่าง + ขาปูยกัษ ์+ เคร ือ่งดืม่ไม่อัน้** 

 

โรงแรม  Century Royal Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

 
 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
 จากน้ันเดินทางต่อไปยงั “เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของ

ภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ีช ือ่เสยีง  “คลองโอตารุ” หรอื “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็น
สญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ บรรยากาศในยามเย็นสุดแสนโรแมน

ตกิ คลองแห่งนีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่

ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หน่ึงเพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หน่ึงไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มีการสรา้ง

ถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
  

น าท่านเดินชมเมืองตามถนนซาไกมาจิ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟรา้นอาหาร ขนมทานเล่นมากมาย น าท่านชม
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร  ี บา้นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นอาคารไมส้องช ัน้ จ าหน่ายกล่องดนตรหีลากหลายรูปแบบ  ทัง้นี ้

ดา้นหนา้ยงัม ีนาฬกิาไอน ้าโบราณจะรอ้งทุก 15 นาท ีและจะพ่นไอน า้ทุกๆ 1 ชม. ทัง้ยงัเคยเป็นฉากภาพยนตรอ์กีดว้ย 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

จากน้ันน าท่านมายงั โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ โรงงานผลติขนมชือ่ดงั คอื คุก้กี ้Shiroi Koibio ของฝากทีนิ่ยมของฮ
อกไกโด (คุก้กีเ้นยสอดไสช้อ็กโกแลตขาว) ในชว่งหนา้หนาวนัน้ทีโ่รงงานแห่งนีจ้ะมกีารเปิดไฟ Illumination ดว้ยตกึเป็น
อาคารสไตลยุ์โรป จงึท าใหบ้รรยากาศน้ันใน เหมือนหลุดไปเดนิอยู่ในเมืองโรแมนตคิของยุโรปบรรยากาศสุดจนิตนาการ **ราคา
นีไ้ม่รวมค่าเขา้ชมท่าน 600เยน ** 
 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  ซปัโปโร - โอตารุ - ซปัโปโร 



 
 
 
 
 
 
 

         
ภายในบรเิวณสวนสนุกประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพพิธิภณัฑโ์รงงาน
ชอ็กโกแลตพรอ้มจ าหน่ายชอ็กโกแลตหลากหลายรปูแบบ ซึง่ผูเ้ขา้ชมสามารถสงัเกต
กระบวนการผลติคุก้กี ้

 
 

 
ชม หอนาฬิกาประจ าเมืองซปัโปโร อาคารหลงันีม้ีความส าคญั
อย่างยิง่ในประวตัศิาสตรก์ารกอ่ตัง้เมอืงฮอกไกโด ปัจจุบนัภายใน
เป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงต านานความเป็นมาของเมืองฮอกไกโด
และยงัเป็นสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ของเมอืงฮอกไกโดอกีดว้ย 
ปัจจบุนัอาคารหลงันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิ 

ชมดา้นนอกของอาคารทีท่ าการรฐับาลเก่าของเมือง ฮอกไกโด
สรา้งขึน้จากอิฐแดงเมื่อปี 1888 ซึง่เป็นชว่งเวลาของการบุกเบิก
เกาะ ฮอกไกโดโดยชาวตะวนัตก เป็นอาคารขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ แห่ง
ของญีปุ่่นในสมยัน้ัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้อาคารประดบัดว้ยสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉกและยงัมีสวนหย่อมที่รม่ร ืน่เรยีงรายไปดว้ยตน้ซากุระและตน้แปะกว๊ยที่กลายมาเป็นอีกหน่ึง
แลนดม์ารก์ส าคัญในการมาเที่ยวชมความสวยงามของดอกซากุระในช่วงใบไมผ้ลิและใบแปะกว๊ยที่
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงงดงามในชว่งฤดูใบไมร้ว่ง 
น าท่านเยี่ยมชม ศาลเจา้ฮอกไก
โด สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาว ฮอก
ไ ก โ ด  ตั้ ง อ ยู่ ไ ม่ ห่ า ง จ า ก
สวนสาธารณะมารยุาม่า ศาลเจา้ใน

ลทัธชินิโตแห่งนีม้ีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี เช ือ่กนัว่ามี
เทพผูพ้ทิกัษฮ์อกไกโดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิดนิแดนแห่ง
นีค้อยปกปักษร์กัษาความสงบใหก้บัผูค้น จึงท าใหม้ี
ผูค้นพากนัมากราบไวป้ระจ า หากเลอืกขึน้รถรางก็สามารถ ท าได ้โดยจะมีวิง่ทัง้ รอบใน และ
รอบนอก เพยีงราคาท่านละ 170 เยนเท่าน้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
โรงแรม  Century Royal Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหรเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั  
  น าท่านเดนิทาง เดนิทางสู ่สนามบนิ นิวชโิตเสะ   
10.30 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนินิวชโิตเสะโดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื  
 

-------------SNOW FESTIVAL 2020---------------- 
 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

 



 

อัตราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

2ทา่น 
เดก็อายุต า่กวา่ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่1

ทา่น 

เดก็อายุต ากวา่ 12ปี 
พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็อายุต ากวา่ 12ปี 
พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 
ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

6-11 กุมภาพนัธ ์
2563 64,900.- 64,900.- 64,900.- 61,900.- 15,000 

อตัราคา่ทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋
เคร ือ่งบนิ 

40,900.- 40,900.- 40,900.- 38,000.- 15,000 

 

****ราคาเดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ขวบ ท่านละ 20,000.-  บาท** 

โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมอืงโดยไม่แจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 
**อตัราค่าบรกิาร สงวนสทิธิส์ าหรบัผูถ้อืสญัชาตไิทยพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน** 

 

**ชาวต่างชาตกิรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง** 
 

 

 
อตัราค่าบรกิารนี ้รวม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไปกลบั  คา่ภาษีน า้มนัเช ือ้เพลงิ และคา่ภาษีสนามบนิ  
2. คา่หอ้งพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนตอ่ 1 หอ้ง 
3. คา่อาหารตามรายการ คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ในรายการ 
4.  คา่ไกดไ์ทยน าเทีย่วตลอดรายการ 
5. คา่บรกิารประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000.- บาท  
 
ไม่รวมค่าบรกิาร 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและคา่แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบั 

ทา่นทีถ่อืตา่งดา้ว  
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร เคร ือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุในโปรแกรม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
3. คา่น า้หนักกระเป๋ากรณีทีห่นักเกนิกวา่ สายการบนิก าหนดไว ้
4.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  
5. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ  JPY 1,200 * 5 = 6,000 JPY / คน  
 

เงือนไขการจองและการช าระค่าบริการ 

1. ในการจองทวัร ์ ตอ้งช าระมดัจ าทา่นละ  20,000 บาท หรอื ช าระจ านวนเต็มภายหลงั การจอง 3 วนั  
2.  ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 45 วนักอ่นการเดนิทาง กรณีทีไ่ม่ช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ บอกยกเลกิการเดนิทาง  
3.  การจองจะมผีลสมบูรณ ์ ก็ต่อเมือ่ไดส้ง่อเีมลใบจองทวัร ์หรอื ตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย ทีเ่บอร ์02-559-2555  และ

แจง้ชือ่ ของผูเ้ดนิทางถกูตอ้งตามตวัสะกด ตรงตามหนังสอืเดนิทาง หรอืหนา้พาสปอตร ์ทีต่อ้งมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  
รวมถงึท าการช าระคา่มดัจ าและเทา่น้ัน มฉิะน้ัน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจอง โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

 
 

**กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีท่ าการจอง   หากมกีารยกเลกิภายหลงั 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมด คา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอืกรุณาช าระ 45 วนัก่อนการเดนิทาง 

 
 



เงือนไขการยกเลิก / เปล่ียนผู้เดนิทาง   

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบูรณ ์กต็อ่เมือ่ไดส้ว่อเีมลแ์จง้การยกเลกิกบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
   (ยดึตามวนัทีไ่ดร้บัอเีมล)์ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 46 วนัขึน้ไป คนืเงินท ัง้หมด  
- ยกเลกิการเดนิทาง 31 – 45 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาคา่มดัจ า 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  26 – 30 วนั  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่มดัจ า 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 – 25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
- ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางกรณีทีเ่จบ็ป่วย หรอืรา่งกายไม่สามารถเดนิทางไดใ้นชว่งเวลาทีจ่องได ้ การยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่น
การเดนิทาง จะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหเ้จา้หนา้ที ่ทัง้นีบ้รษิทัขอสงวนพจิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท่้าน
จะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ คา่ธรรมเนียมการว่างมดัจ า  ตัว๋เคร ือ่งบนิ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี
3.กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฎเิสธการเขา้ - ออกนอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  บรษิทั
ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าทวัรไ์ม่วา่ กรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่ง วนัหยุด หรอืเทศกาล ท ัง้ไทยและญีปุ่่น เชน่ ตรษุจนี ,ปีใหม่, โกเดน้วคี, ชว่งซากุระ ,ชว่งใบไม ้
เปลีย่นส,ี วนัหยุดยาว เป็นตน้ บรษิทัไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงอืนไขกบัทางสายการบนิ รวมทัง้เทีย่วบนิพเิศษ  บรษิทัขอ
สงวนไม่คนืเงนิค่ามดัจ า  หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  
5.กรณีช าระคา่ทวัรม์ดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง  และคนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้ทางบรษิทั
ฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยับางประการเชน่ 
การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
3.เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4.รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึงหลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่งและโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และ บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรเือกสารเดนิทางไม่
ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทั ฯ ไม่อาจคนื
เงนิใหท่้านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน   รวมทัง้บรษิทั ฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 
5.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบรษิทัฯไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั ฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
6.เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอ
ถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  
เงือ่นไขการช าระเงนิ   :กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท และ ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง15 วนั 
การยกเลกิ : กรณุาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน้ัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมายเหตุ : รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็น
ส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและยกเลกิเทีย่วบนิ ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่วา่จ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 
บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิ ราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ** 
ลูกคา้ทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่น ตัง้แตว่นัที ่1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซึง่ไม่ตอ้งท าวซีา่ แต่ท่านจะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ญีปุ่่นได ้จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทยทีป่ระสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่นเป็นเวลา
ไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ธรุกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ญ่ีปุ่น กับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะตดิต่อกลับ                          

เพื่อแจ้งรายละเอียดการช าระเงนิ โทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่น่ใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ– ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่พัก

ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุน่** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อื่นๆ) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านักในประเทศญี่ปุน่ 

 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่น่ (ส าหรบักรณกีารเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบัติเพ่ือ

การพ านักระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุน่ หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ญี่ปุ่น
http://www.thaifly.com/

