
 

   

 

  

  

  

 

 

HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N 
ซุปตาร ์หมิะนา่รกัอะ่ ^o^ 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระหนึ@งวนัเต็ม 

Unseen Hokkaido พระพธุรปูองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพทุธเจา้ 



 

   

 

  

  

  

 

 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิพรอ้มชมหมภีเูขาไฟโชวะ 
สมัผสัหมิะสขีาวนุม่ ณ ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร 

บรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
ชอ้ปปิS งจใุจทานกุโิคจแิละมติซุยเอา้เลท 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื@องฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี@ยว อณุหภมู ิ  

04-08 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

05-09 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

06-10 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

07-11 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

08-12 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

09-13 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

10-14 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

11-15 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

12-16 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

13-17 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

14-18 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

15-19 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

16-20 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

17-21 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

18-22 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

19-23 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

20-24 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

21-25 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

22-26 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

23-27 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  



 

   

 

  

  

  

 

 

24-28 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

25-29 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

26-30 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

27-31 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

01-05 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 0°C 

 

02-06 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 0°C 

 

03-07 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 0°C 

 

04-08 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

05-09 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

07-11 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

08-12 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 29,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

11-15 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

12-16 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

13-17 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

15-19 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

18-22 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  



 

   

 

  

  

  

 

 

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 25,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

29 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 2563 23,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลี@ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัSง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื@องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ@ากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีSไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

20.00 น.   พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น เที�ยวบนิที� XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที@สอง สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมภีูเขาไฟโชวะ 
– ซปัโปโร – ชอ้ปปิS ง ทานกุโิคจ ิ

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนั�นนําท่านสู ่หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที�  งดงาม นํ�ารอ้น
ในลําธารของหุบเขาแห่งนี�มีแร่ธาตุกํามะถันซึ�งเป็นแหล่งตน้นํ�าของย่านบ่อนํ�ารอ้นโนโบรเิบทสนัึ�นเอง 
เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ�นเนินไปเรื�อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ 
(Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถัน อณุหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื�อยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบ่อมี
อณุหภูมทิี�รอ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย นํ�าที�ไหลออกจากบอ่โอยุนุมะ เป็นลําธารเรยีกวา่ โอยุนุมะกา
วา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ี�งดงาม  

เที@ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear 
Park) เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีนํี�าตาล นักทอ่งเที�ยวสามารถเยี�ยมชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่น
กระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไม่ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดู
ทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี�ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซ ึ�งจะมองเห็น
หมสีนํี�าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ�นของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี�ยังยังขาย
ขนมปัง และแอปเปิ�ล ใหนั้กท่องเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) 
เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตั �งอยู่
ใกลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นี�มคีวามพเิศษตรงที�นํ�าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว 



 

   

 

  

  

  

 

 

ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิเล่น ปั�นจักรยาน หรอืล่องเรอืชมทวิทัศน์ (มคีา่ใชจ้า่ย
เพิ@มเตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยูต่รงกลาง 
คอื เกาะนากาจมิะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) เดนิทางกลับสูเ่มอืงซปั
โปโร  จากนั�นอสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมี
พื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื@อง
ดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัSงยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย 
เนื@องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยังมกีาร
ตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ที@พกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที@สาม เนนิพระพทุธเจา้ - มติชุยเอาเลต้ท ์– ดวิตีSฟร ี– รา้นสนิคา้มอืสอง - ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร - โอ
ตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตีS  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั�นเดนิทางสู ่เนนิพระพุทธเจา้ (Hill Of Buddha) ตั �งอยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิ�นเอก
อกีชิ�นหนึ�งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี�ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร ์โดยมี
ลักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั�นพระพุทธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนํี�าหนัก 1500 ตัน พื�นที�ที�
ลอ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อกีทั �งรายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทัศน์ที�แตกต่างกัน
ทกุๆฤด ูไมว่า่จะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิี�จะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรูม่รื�นรม่เย็น ชว่งฤดรูอ้นที�จะแวดลอ้ม
ไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร ์และชว่งฤดูหนาวที�เหมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะที�ขาวโพลน 
อสิระใหท้่านชื�นชมความงามของสถานที�แห่งนี�และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที�ต่างจากเดมิ !!!ไฮไลท ์
Unseen Hokkaido ที�เมื�อเดนิไปจนถงึจดุที�ประดษิฐานพระพุทธรปูที�อยูบ่รเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้
มองยอ้นขึ�นไป จะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพุทธรปูเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแห่งฟ้า  นํา
ทา่นสู ่ดวิตีSฟร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัย จากนั�นสู ่มติ
ชุยเอาเลต้ท ์(Mitsui Outlet) เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบ
รนดต์า่งๆ จําหน่ายเสื�อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่น
เลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศัย 

เที@ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านชอ้ปปิ�ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ 
และขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งสว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ที�ผลติและจําหน่าย
ในประเทศญี�ปุ่ น จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกทีี�
มชีื�อเสยีงอกีแหง่หนึ�ง ตั �งอยูไ่มไ่กลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ีสโน
วบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีนสําหรับสอนเล่นสก ีใหท้่านไดเ้ลน่สกแีละสัมผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะที�ฮอก
ไกโดนั�นไดช้ื�อวา่เป็นหมิะที�มคีวามปยุและนุ่มมากแตกตา่งจากที�อื�นๆ อสิระตามอัธยาศัย (ราคาไมร่วมคา่
เชา่ชุดและอุปกรณ์สก ีhttps://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html)นําทา่นสู ่เมอืงโอ
ตาร ุ(Otaru) โอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยูบ่นที�ลาดตํ�าของภเูขา
เท็งงุ ซึ�งเป็นแหล่งสกีและกฬีาฤดูหนาวที�มีชื�อเสียง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 
กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงราย
อยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี�สรา้งเมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล 
เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลอง
ครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลอง
ดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box 
Museum) พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญ่ที�สุดของพพิธิภัณฑ์กล่อง



 

   

 

  

  

  

 

 

ดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�งในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตร์
เมอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที�มชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่า
แกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แตปั่จจุบันนี�เป้าหมายของ
การเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มชีื�อเสยีงและเกา่แก่
ที�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชีื�อเสยีงมาก
ที�สุดของโรงงานแห่งนี�ก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมีสอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับ
นักท่องเที�ยวดว้ย เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตีS (Hello Kitty Café) เพลดิเพลนิกับบรรยากาศ
น่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป ู(3)  

ที@พกั   SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที@ส ี@ อสิระชอ้ปปิS งหรอืทอ่งเที@ยวตามสถานที@ตา่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

หมายเหต!ุ!! ในวันที�ปล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเที@ยว ณ สถานที@น ัSนๆ โดยอาจจะเดนิทาง
โดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่เดนิทาง และคา่เขา้
สถานที@ดว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

 

 

 

 

 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเที@ยวไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดนํ์าทา่นเยี@ยมชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถนั�งรถรางชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหล่งท่องเที�ยวที�น่าสนใจ สามารถเลอืกเที�ยวไดใ้น 1 
วัน  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปปิS งสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปปิS ง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 
ที@พกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที@หา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 



 

   

 

  

  

  

 

 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที@ไมเ่อาต ั�วเครื@องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญี@ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัSน*  

** ท ัSงนีSหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที@ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศที@เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซืSอต ั�วภายในประเทศทกุคร ัSง  เพื@อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ�   รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัbวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีSไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

 
× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื�องบนิไปแลว้ 



 

   

 

  

  

  

 

 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึSนตํ@า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ื@อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื@อพนกังานขายมาทางอเีมล ์

• สง่รายชื@อสํารองที@น ั@ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื@อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที@ยวทรปิใด, วนัที@ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผ ิดชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื@อ-นามสกลุ และอื@นๆ เพื@อใชใ้นการจองต ั�วเครื@องบนิท ัSงส ิSน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื@อนไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัSงหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัSงหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ที@เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที@ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี@มกีารการนัตคีา่มดัจําที@พกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที@ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัSงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัSงหมด 
เนื@องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที@ยวบนิน ัSนๆ 

หมายเหตุ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิa ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิ@มเตมิ เร ื@องต ั�วเครื@องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที@น ั@งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัbวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัbว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 
 

ขอ้มลูเพิ@มเตมิ เร ื@องโรงแรมที@พกั 
� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่

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

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิa ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ@มเตมิเร ื@องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

� กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี@ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ@งเป็นเหตุการณ์ที@นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัSงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิaในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัSงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี@ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี@ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัSนในประเทศญี@ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื@อการทอ่งเที@ยว เยี@ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื@นเอกสารในข ัSนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื@อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี@ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีS 

1. ตัbวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 



 

   

 

  

  

  

 

 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี@ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี@ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัSงหมดก่อนทําการจอง เพื@อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี@จะเลื@อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึSน ในกรณีที@มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิaการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 



 

   

 

  

  

  

 

 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื@อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื@อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื@อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื@อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

ลาํดบั ชื@อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื@อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


