
 
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอ้ปปิง 1 วนัเต็ม 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร 
เยอืนหุบเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  

ชอ้ปปิงยา่น ทานุกโิคจ ิมติซุยเอา้เลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรอืงฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2561 23,888.- 8,900.- 

28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2561 23,888.- 8,900.- 

29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2561 23,888.- 8,900.- 

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

01-05 ธนัวาคม 2561 27,888.- 8,900.- 

02-06 ธนัวาคม 2561 27,888.- 8,900.- 

03-07 ธนัวาคม 2561 27,888.- 8,900.- 

04-08 ธนัวาคม 2561 27,888.- 8,900.- 

05-09 ธนัวาคม 2561 27,888.- 8,900.- 



06-10 ธนัวาคม 2561 27,888.- 8,900.- 

07-11 ธนัวาคม 2561 27,888.- 8,900.- 

08-12 ธนัวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 

09-13 ธนัวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 

10-14 ธนัวาคม 2561 28,888.- 8,900.- 

12-16 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

13-17 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

14-18 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

15-19 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

16-20 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

17-21 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

18-22 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

19-23 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

20-24 ธนัวาคม 2561 25,888.- 8,900.- 

26-30 ธนัวาคม 2561 35,888.- 8,900.- 

27-31 ธนัวาคม 2561 35,888.- 8,900.- 

29 ธนัวาคม 61-02 มกราคม 62 (ปีใหม)่ 38,888.- 8,900.- 

30 ธนัวาคม 61-03 มกราคม 62 (ปีใหม)่ 38,888.- 8,900.- 

31 ธนัวาคม 61-04 มกราคม 62 (ปีใหม)่ 35,888.- 8,900.- 

04-08 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

05-09 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

06-10 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

07-11 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

08-12 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

09-13 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

10-14 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

11-15 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

12-16 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

13-17 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

14-18 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

15-19 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

16-20 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

18-22 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

19-23 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

20-24 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

21-25 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

22-26 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

23-27 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

24-28 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

25-29 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

26-30 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

27-31 มกราคม 2562 25,888.- 8,900.- 

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 



31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

11-15 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900.- 

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900.- 

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900.- 

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900.- 

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 28,888.- 8,900.- 

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 25,888.- 8,900.- 

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

01-05 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

02-06 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

03-07 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

04-08 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

05-09 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

07-11 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

08-12 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

09-13 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

10-14 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

11-15 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

12-16 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

13-17 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

14-18 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

15-19 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

16-20 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

17-21 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

18-22 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

19-23 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

20-24 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

21-25 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

22-26 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

23-27 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

24-28 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

25-29 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 

26-30 มนีาคม 2562 25,888.- 8,900.- 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตุํากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานไีมร่วม
คา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 



วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น       พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีXJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมภีูเขา
ไฟโชวะ – ซปัโปโร – ชอ้ปปิง ทานกุโิคจ ิ

  08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนันนําท่านสู ่หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาท ี 
งดงาม นํารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นีมแีร่ธาตุกํามะถันซงึเป็นแหลง่ตน้นําของย่านบ่อนํารอ้นโนโบ
รเิบทสนัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขนึเนนิไปเรอืยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบ่อ
โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อนํารอ้นกาํมะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรอืยๆก็จะเป็นบ่อ
เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิรีอ้นกว่า และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย นําทไีหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธาร
เรยีกว่า โอยนุุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์
ทงีดงาม  

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 
Bear Park) เป็นสถานทเีพาะพันธุห์มสีนํีาตาล นักทอ่งเทยีวสามารถเยยีมชมลกูหมสีนํีาตาลไดอ้ย่าง
ใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทไีม่ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทยีว เป็นภาพ
ทน่ีารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง
มนุษย ์ซงึจะมองเห็นหมสีนํีาตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลนิของหมผ่ีานรูระบายอากาศ
เล็กๆ นอกจากนียังยังขายขนมปัง และแอปเปิล ใหนั้กท่องเทยีวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางสู ่
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 
กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตังอยู่ใกลก้บัทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี
มคีวามพเิศษตรงทนํีาจะไมแ่ข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิ
เล่น ปันจักรยาน หรือล่องเรอืชมทวิทัศน์ (มคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิท่านละ ผูใ้หญ ่1,420 เยน เด็ก 
710 เยน) อนังดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) 
สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) เดนิทางกลับสูเ่มอืงซปัโปโร   

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทพีกั  Smile Hotel Premium Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม ดวิตฟีร ี- ลานสกโีคคุไซ ซปัโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– รา้นสนิคา้มอืสอง- 
มติชุยเอาเลต้ท ์ - ชอ้ปปิงทานุกโิคจ ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสู ่ดวิตฟีร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ นําหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั นํา
ทา่น จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกทีมีี
ชอืเสยีงอกีแหง่หนงึ ตงัอยูไ่มไ่กลจากเมอืงซัปโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ี
สโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีนสําหรับสอนเล่นสก ีใหท้า่นไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดย
หมิะทฮีอกไกโดนันไดช้อืวา่เป็นหมิะทมีคีวามปยุและนุ่มมากแตกตา่งจากทอีนืๆ อสิระตามอธัยาศัย 



(ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สก ีhttps://www.sapporo-
kokusai.jp/en/rental.html)   

 
เทยีง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านสู ่เมอืงโอตาร ุ โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตังอยู่บนที
ลาดตําของภเูขาเท็งงุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารุอนุ
งะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบ
ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนีสรา้งเมอืปี 
1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชส้ําหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพือทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนึงไวเ้ป็น
สถานทที่องเทยีว มกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนํา
ท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึงในรา้นคา้ที
ใหญ่ทสีดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนงึ
ในสถานทีสําคัญทางประวัตศิาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตังอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองทีมี
ชอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุ่นให ้
เรือ แต่ปัจจุบันนีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รือของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุของเมอืง โดยกอ่ตังขนึตังแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่า
แกว้ทมีอียู่มากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีุดของโรงงานแห่งนีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นันเอง นอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักท่องเทยีวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติต ี เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านชอ้ปปิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพด ี
อาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครอืงใชต้่างๆ ภายในบา้น เครอืงจามชาม ชดุกาแฟ ซงึ
สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทผีลติและจําหน่ายในประเทศญปีุ่ น จากนันสู ่มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งชอ้ปปิง
ทมีพีืนทีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต่์างๆ จําหน่ายเสอืผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก 



กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั  

จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืนททีังหมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครอืงดนตร ีวดิโีอ 
โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนอืงจาก
มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนันทนียัีงมกีาร
ตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบู+ขาปู (3) 

ทพีกั   Smile Hotel Premium Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี อสิระชอ้ปปิงหรอืทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หมายเหต!ุ!! ในวันทีปล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาท่านเดนิทางไปเทยีว ณ สถานทนีนัๆ โดยอาจจะ
เดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า
เดนิทาง และคา่เขา้สถานทดีว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทยีวไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดนํ์าทา่นเยยีมชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถนังรถรางชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตวัเอง แหลง่ทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจ สามารถเลอืกเทยีวได ้
ใน 1 วัน  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปปิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปปิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภูเขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 
ทพีกั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทหีา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีXJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

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

ฤดูหนาวในญปีุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สโีมงเย็นก็มดืแลว้ สถานททีอ่งเทยีวต่างๆ จะปิดเร็ว 
1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลนืตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมอื
แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



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

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

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

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 18,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

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

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขนึไป คนืเงนิทงัหมด 



2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจําทงัหมด 

3. กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทมีกีารการนัตคีา่มดัจํา
ทพีกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทยีวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทงั
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์งัหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง
ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนินการออกตัว
เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน  
 

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั 
 เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
 สําหรับนําหนกัของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจ
ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

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

 กรณีทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้ากวา่มาตรฐานได ้ทงันี
ขนึอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทสีมัภาระนําหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทโีดนเรยีกเก็บเพมิ) 

 ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ทนีอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนอืงจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภีัย ทังๆ ทสีายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศททีา่นเดนิทางทอ่งเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงัน ี

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมีสงิผดิกฎหมาย หรือสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามททีางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทสีถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที
พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

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

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึ ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวนัท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ
อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 


