
HOKKAIDO MONBETSU6D4N 

ซุปตารเ์รอืตดันํา้แข็ง 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์AIR ASIA X (XJ) 
สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง ณ มอนเบทส  ึ

สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสก ีเมอืงซปัโปโร 



ฟร!ี!! ถา่ยรปูกบั สนุขัลากเลือ่น 

ชมความนา่รกัพาเหรดนกเพนกวนิณสวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิม้รสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัที ่หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ มติซุยเอา้เลท ทานกุโิคจแิละ ซูซูกโินะ  

ฮอกไกโด เทีย่วทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

14-19 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

15-20 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

16-21 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

17-22 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

19-24 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

20-25 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

21-26 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

22-27 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

23-28 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

24-29 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

26-31 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

27มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

29มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

30มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

31มกราคม-05 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

11-16กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

13-18กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

16-21กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

17-22กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

18-23กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

19-24กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

20-25กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

21-26กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

22-27 กมุภาพนัธ2์562 31,888.- 7,900.- 34+1 

23-28กมุภาพนัธ2์562 31,888.- 7,900.- 34+1 

24กมุภาพนัธ-์01มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

25กมุภาพนัธ-์02มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 



26กมุภาพนัธ-์03มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

27 กมุภาพนัธ-์04มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

01-06มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

02-07มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

03-08มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

05-10มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

06-11มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

07-12มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

08-13มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

09-14มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

10-15มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

11-16มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

12-17มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

13-18มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

14-19มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 
1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 
**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิ ดอนเมอืง 

23.00 น พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์สายการ

บนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเช ่ - เมอืงซปัโปโร - มติชุยเอาเลต้ท-์ ลานสกโีคคไุซซปัโปโร- หมูบ่า้นราเมน

อาซาฮคิาวา่ 

02.20 น ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ นเทีย่วบนิทีX่J620 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

10.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ นหลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้สูม่ติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญแ่หง่แรกของฮอกไกโด มสีนิคา้

แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ มติซุยเอา้เลท 

ทา่นจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูล่านสกโีคคไุซ ซปัโปโร Kokusai Ski Sapporoลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง

อกีแหง่หนึง่ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ีสโน

วบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีนสําหรับสอนเลน่สก ีใหท้า่นไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะ



ทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นหมิะทีม่คีวามปยุและนุ่มมากแตกตา่งจากทีอ่ ืน่ๆ อสิระตามอธัยาศัย (ราคา

ไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สกhีttps://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html) 

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ีม่รีสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่ว

ขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดย

รวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว !!

ไฮไลทห์มูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว !!และยงัมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นีใ้หสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆรา้นจะสรา้งเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba 

ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาวา่ หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop 

Tenkinทีเ่ชือ่มัน่ในน้ําซปุของตัวเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พใ้ครทีสํ่าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิม

ของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิงา่ยและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศ

ทกุวัย 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยัณ หมูบ่า้นราเมง 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงมอนเบ็ทสลึอ่งเรอืตดันํา้แข็ง –เมอืงฟุราโน-่ สนุขัลากเลือ่น- เมอืงอาซาฮคิาวา่ –ออิอน 

ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทสเึป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงเหนอืของเกาะฮอกไกโดและเป็นจดุ

ตัง้ตน้อกีแหง่ในการรออกเรอืตัดน้ําแข็งนําทา่นลอ่งเรอืตัดน้ําแข็ง(Garinko II) 

!!!ไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทสึ  เรอืGarinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ัง

ทะเลโอคอทสกนํ์านักทอ่งเทีย่วไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนอืในชว่งปลายฤดหูนาว



เดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคมเดมิเรอืนีใ้ชเ้พือ่สํารวจน้ํามนัในรัฐอลาสกา้เริม่นํามาใชเ้ป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่ว

ตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมงจนสมควรแกเ่วลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางว ั น ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่(Furano)เมอืงเล็กๆ ที่มอีากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดนิแถบนัน้

เป็นดนิภเูขาไฟจงึเหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไมแ้ตใ่นชว่งเวลาที่

เป็นหมิะก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญส่ดุลกูหลูกูตา นําทา่น ชมความน่ารักของ สนุขัลากเลือ่น(Dog 

Sled)ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรปูกบัสนุขัลากเลือ่น ฟร!ี!!นอกจากสนัุขแลว้ ยงั

มสีตัวอ์ืน่ๆ อาท ิมา้ เป็นตน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮคิาวา่เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของเกาะฮอก

ไกโดอยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาวเย็นทีส่ดุในฤดหูนาวของประเทศญีปุ่่ น นําทา่นเดนิทาง

สูจ่ากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงณ ออิอน ทาวน์(ฝ่ังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮา

ซาฮกิาวา่อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนัอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขึน้ชือ่

ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยัณ ออินทาวน ์

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่- เมอืงซปัโปโร - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- รา้นคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงทานกุโิค

จ ิ

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําทา่นสู่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo)เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาวา่กลางเกาะฮอกไกโดซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมมุมองเป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ ไฮไลทไ์ดแ้กอ่โุมงคแ์กว้ผา่น

สระวา่ยนํา้ของเหลา่เพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลกและ

หมาป่าผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนสวนสตัวแ์หง่นีย้งัเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดใหน้ก

เพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตารโุอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดตํ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอตารุ” หรอื “โอ

ตารอุนุงะ ”มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณ

โดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ ไฮไลท์!!!บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี้

สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไว ้

ทีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือี

ครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ

2เมตรชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ นโดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานที่

สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง จากนัน้ชมโรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ ตัง้อยูใ่นเมอืงโอตารเุมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนานโดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอืแต่

ปัจจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทนซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น

โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงโดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่

มากมายและผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก้็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง



นอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ยนําทา่นสู ่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรปู

ตามอธัยาศัย นําทา่นชอ้ปป้ิงณ รา้นสนิคา้มอืสองภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดอีาทกิระเป๋า

นาฬกิารองเทา้และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ ่เป็น

สนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ นนําทา่นสู่ ดวิตีฟ้รี อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี 

ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย นําทา่น ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดอีาทกิระเป๋า

นาฬกิารองเทา้และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ ่เป็น

สนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ น อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจิ เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่อง

เมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่ง

รา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็น

ศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมายรอ้นดองก ี

รา้น100เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่อกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคาร(4) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาปยูกัษ ์

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงซปัโปโร - ภเูขาไฟโชวะชนิซงั –สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั –ทะเลสาบโทยะ –หบุเขา

นรกจโิกกดุาน ิ- มติซุยเอา้เลท - ซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park)เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาลนักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิผา่นกระจกใสและมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่วเป็นภาพที่

น่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีวหากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นีก้็สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรง

มนษุย์ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผา่นไปมาและไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรรูะบายอากาศ

เล็กๆนอกจากนีย้งัยงัขายขนมปังและแอปเป้ิลใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางสู ่

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลมมเีสน้รอบวงยาวประมาณ  40 

กโิลเมตรเกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกสึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นีม้ี

ความพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาวในหนา้รอ้นอากาศก็เย็นสบายเหมาะสําหรับเดนิเลน่

ป่ันจักรยานหรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน์ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ่  1,420 เยนเด็ก  710 

เยน)อนังดงามกลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยูต่รงกลางคอืเกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถ

ลงไปเดนิเลน่ได(้ยกเวน้ฤดหูนาว) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางว ั น ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้นําทา่นสู่หบุเขานรกจโิกกดุานิ  (JigokudaniหรอืHell Valley)เป็นหบุเขาที ่งดงามน้ํา

รอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นีม้แีรธ่าตกํุามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของยา่นบอ่น้ํารอ้นโนโบรเิบทสึ

น่ันเองเสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกบับอ่โอยนุมุะ 

(Oyunuma)เป็นบอ่น้ํารอ้นกํามะถันอณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีสถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆบางบอ่

มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่และยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ยน้ําทีไ่หลออกจากบอ่โอยนุุมะเป็นลําธารเรยีกวา่ โอยนุุ

มะกาวา่ (Oyunumagawa)สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ีง่ดงามนําทา่น

เดนิทางกลับเมอืงซปัโปโร จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะ (Susukino)ยา่นกนิดืม่เทีย่ว

กลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของภาคเหนอืในประเทศญีปุ่่ นและถอืเป็นยา่นทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของ

เมอืงซปัโปโรอกีดว้ยโดยอยูถ่ัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ500 เมตรและอยูร่อบๆสถานรีถไฟใต ้

ดนิSusukinoในเวลาคํ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในยา่นนีจ้ะเปิดไฟประชนักนัสสีนัละลาน

ตาดงึดดูลกูคา้กนัเต็มทีร่อบๆบรเิวณนีม้รีา้นอาหารภตัตาคารสถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรทีัง้ไนตค์ลับ

บารค์าราโอเกะสถานอาบอบนวดรวมกนัมากกวา่4,000 รา้นตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยู่

ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ปแตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนน

เต็มไปหมด 



เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ 

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่–กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

12.05น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเซยีเทีย่วบนิที ่XJ621 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

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



 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆจะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น  หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 1 5,000 บาท  ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบั

คณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้ง

ชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน กรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

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

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็มบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื  20 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงูไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตรหรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระ

น้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต

ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ

วาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยงัคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดังนี ้



 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก

การโจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 


