
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมัผสัประสบการณ ์ลอ่งเรอืตดันําแข็ง ณ มอนเบทส ึ

อสิระเลน่สก ีตามอธัยาศยั 
ฟร!ี!! ถา่ยรูปกบั สนุขัลากเลอืน 

ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
ลมิรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัท ีหมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  
ชอ้ปปิงจใุจ ทานุกโิคจ ิเทยีวทุกวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรอืงฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว กรุป๊ไซต ์

 08-12 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

 08-12 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

09-13 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

09-13 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

10-14 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

11-15 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

12-16 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 



13-17 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

13-17 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

14-18 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

14-18 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

15-19 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

15-19 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

16-20 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

17-21 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

18-22 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

19-23 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

20-24 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

20-24 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

21-25 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

21-25 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

22-26 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

23-27 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

25-29 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

27-31 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

11-15 กมุภาพนัธ ์2562 40,888.- 7,900.- 31+1 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 40,888.- 7,900.- 31+1 

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํากวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 
**ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
20.00 น       พรอ้มกนัท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทขีอง

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทียวบนิท ี
TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเช่  - เมอืงฟุราโน่ –  สุนขัลากเลอืน - เมอืงอาซาฮคิาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮิ
ยาม่า - ออิอน ทาวน ์



 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนันเดนิทางสู่ เมอืงฟุราโน่ (Furano) เมอืงเล็กๆ ทมีีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิ
แถบนันเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่
ในช่วงเวลาทเีป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา นําท่าน ชมความน่ารักของ สุนขั
ลากเลอืน (Dog Sled) ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบัสนุขัลากเลอืน ฟร!ี!! 
นอกจากสนัุขแลว้ ยังมสัีตวอ์นืๆ อาท ิมา้ เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่
อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้อืว่าหนาวเย็นทีสุดในฤดูหนาวของ
ประเทศญปีุ่ น นําท่านเดนิทางสู ่ นําท่านสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทรีาเมนของทนีีมรีสชาตอิัน
เป็นเอกลักษณแ์ละไดรั้บการกล่าวขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิา
ว่าไดถ้ือกําเนิดขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง 8 รา้นมาอยู่
รวมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว !!ไฮไลท ์ หมูบ่า้นราเมนทรีวบรวมรา้นดงัขนัเทพไวใ้นทเีดยีว!! 
และยังมหีอ้งเล็กๆทจัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนีใหสํ้าหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกี
ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพือดงึดูดความสนใจของลกูคา้ เชน่ 
รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทแีสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทเีกา่แกท่สีดุในอาซาฮคิาว่า 
หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทเีชอืมันในนําซปุของตัวเองว่าเป็นหนงึไม่แพใ้ครทสํีาคัญ รา
เมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่ น เพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมรีสชาตทิหีลากหลายจงึ
เป็นทถีกูใจของคนญปีุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เทยีง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ทมีชีอืเสยีงในแถบรอบนอกของ
เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซงึทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิด
จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทไีม่เหมอืนสวนสตัวแ์ห่งอนืๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้
ผา่นสระวา่ยนําของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทอียู่ตรงกลางของโซนหมขีวัโลก
และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนียังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทมีกีารจัดให ้
นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ จากนันนํา
ทา่นชอ้ปปิง ณ ออิอน ทาวน ์(อยูต่รงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระ
ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขนึชอืของญปีุ่ น 
อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กนั 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์

หลังอาหารหากท่านใดประสงค์จะ แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิสไตลญ์ีปุ่ นแท ้ๆ  (ดา้นนอกโรงแรม 
ราคานไีมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพมิ 600 เยนตอ่ทา่น ลูกคา้ทา่นใดประสงคจ์ะแช่สามารถแจง้ไกด์
ไดเ้ลย)  

ทพีกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีาม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดันําแข็ง – เลน่สก ีณ ลานสก ี- เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 



เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืงชายฝังทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็น
จุดตงัตน้อกีแหง่ในการรออกเรอืตัดนําแข็งนําทา่น ล่องเรอืตัดนําแข็ง(Garinko II)  

!!!ไฮไลทห์นงึของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดงจะวงิตัดทะเลนําแข็งออกไปนอกชายฝัง
ทะเลโอคอทสก ์นํานักท่องเทยีวไปชมกอ้นนําแข็งทลีอยมาจากขัวโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาว
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนีใชเ้พือสํารวจนํามันในรัฐอลาสกา้ เริมนํามาใช ้เป็นกจิกรรม
ทอ่งเทยีวตังแต่ปี 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชวัโมง จนสมควรแกเ่วลา  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่ลานสก ีอสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ บนลานสก ีทัง Sled Snow board หรอื 
ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ เหมาะสําหรับนักทอ่งเทยีวมากันเป็นครอบครัว ฮอกไกโดขนึชอืเรอืงความนจุ่มของ
หมิะมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับความมนุ่มรายกบัผงปยุฝ้ายทหีาไมไ่ดจ้ากหมิะทอีนืๆ นอกจากหมิะทฮี
อกไกโดทีเดยีว (ราคาไม่รวมค่ากจิกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮยิามา่ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออินทาวน ์

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ณ ออิอน ทาวน ์(ฝังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮา
ซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนม
ขนึชอืของญีปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กนั 

ทพีกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี เมอืงซปัโปโร -เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  
รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- ชอ้ปปิงทานกุโิคจ ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด และมพีนืทขีนาดใหญ่
เป็นอันดับ 5 ของญปีุ่ น ซัปโปโรมชีอืเสยีงระดับโลกในปี 1972 คอืชว่งจัดแข่งขันกฬีาโอลมิปิกเกมส์
ฤดหูนาวทนีี และเป็นเมอืงทรีูจั้กกนัดใีนการจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมนู ชาบ ู+ ขาปยูกัษ ์ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตังอยู่
บนทลีาดตําของภเูขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง “คลองโอตารุ” หรอื “โอ
ตารุอุนงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณ
โดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี
สรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชส้ําหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไว ้
ทีโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึงหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออี

ครงึหนงึไวเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 
2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึงในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีุด
ของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนงึในสถานที
สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง จากนันชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตังอยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทมีชีอืเสยีง
ทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่
ปัจจบัุนนเีป้าหมายของการเป่าแกว้เพือใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น
โรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุของเมอืง โดยกอ่ตังขนึตังแต่ปี 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่
มากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีุดของโรงงานแห่งนีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นันเอง 



นอกจากนียังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทียวดว้ย นําท่านสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี
เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมีพืนที
ทังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครอืง
ดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุ่น
ดว้ย เนอืงจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน
ทนีียังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่อกีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทพีกั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.55  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671 

16.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลูกคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ   หกัคา่ตวัออก 10,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นกม็ดืแลว้ สถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมอืแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง (เนืองจากทางญีปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยนืวีซา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศญปีุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการ
ยนืรอ้งขอวซีา่ 



× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 
 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 18,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวทั้งหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์ 

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทรีะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ
ออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  

 

 



ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 

 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่
ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนําหนักของสัมภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิ
ททีา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ ตอ้งมนํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 
46 เซนตเิมตร (18 นวิ)  

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํากว่ามาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที
สัมภาระนําหนักเกนิ (ท่านตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพัีก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซงึเป็นเหตกุารณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทั
ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ
วาตภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคง
ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางส่วนใหก้บัทา่น ในกรณี
ดังนี 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามททีาง
กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้ว
ทพํีานักอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

 



คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก
ระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี
/ ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง รวม
จํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวัน
นันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 


