
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

HOKKAIDO MONBETSU 6D4N 

ซุปตาร ์ICE BREAKER เรอืตดันํ !าแข็ง 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์AIR ASIA X (XJ) 
สกัการะพระพธุรปูองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพทุธเจา้ 

สมัผสัประสบการณ ์ลอ่งเรอืตดันํ !าแข็ง ณ มอนเบทส ึ
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกนีวิฟรุาโน ่



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
ชอ้ปปิ! งจใุจ ออิอน มติซุยเอา้เลท ทานกุโิคจ ิและ ซูซูกโินะ  

ล ิ!มรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัทีK หมูบ่า้นราเมน 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ฮอกไกโด เทีKยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ืKองฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ูFree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีKยว อณุหภมู ิ  

15-20 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

15-20 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

18-23 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

18-23 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

19-24 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

20-25 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

21-26 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

22-27 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

22-27 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

24-29 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

25-30 มกราคม 2563  BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

25-30 มกราคม 2563  BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

26-31 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

26-31 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

27 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

27 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

08-13 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

08-13 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

09-14 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

09-14 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

10-15 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

10-15 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

11-16 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

11-16 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

16-21 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

16-21 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

17-22 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

17-22 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

21-26 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

21-26 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

22-27 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

22-27 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

29 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

25 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

01-06 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

01-06 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

02-07 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

02-07 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

03-08 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

03-08 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

04-09 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

04-09 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

05-10 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

05-10 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

06-11 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

06-11 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

07-12 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

07-12 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

08-13 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

08-13 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

09-14 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

09-14 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

10-15 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

10-15 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

11-16 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

11-16 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

12-17 มนีาคม 2563  31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

13-18 มนีาคม 2563 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

14-19 มนีาคม 2563 BUS1 29,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

14-19 มนีาคม 2563 BUS2 29,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

1+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีKยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั!ง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืKองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํKากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานี!ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง 
20.00 น.       พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 

AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครืKองดืKมบนเครืKอง 

 

วนัทีKสอง สนามบนิชโิตเซะ เมอืงฮอกไกโด – เนนิพระพุทธเจา้ – เมอืงฟุราโน ่- เลน่สก ีณ ลานสกนีวิฟุราโน ่
- เมอืงบเิอะ - บอ่นํ !าสฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่  

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น 

หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั�นเดนิทางสู ่เนนิพระพทุธเจา้ (Hill Of Buddha) ตั �งอยู่
ทางเหนือของซปัโปโร เป็นผลงานชิ�นเอกอกีชิ�นหนึ�งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาว
ญี�ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร ์โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั�นพระพุทธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 
เมตรและมีนํ�าหนัก 1500 ตัน พื�นที�ที�ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อกีทั �งรายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม 
สามารถชมในววิทวิทัศน์ที�แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลทิี�จะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจี
แลดูร่มรื�นร่มเย็น ช่วงฤดูรอ้นที�จะแวดลอ้มไดส้ีม่วงของตน้ลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที�เหมือนอยู่
ทา่มกลางความขาวสะอาดของหมิะที�ขาวโพลน อสิระใหท้า่นชื�นชมความงามของสถานที�แห่งนี�และสัมผัส
พุทธศาสนาในมุมมองที�ต่างจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ที�เมื�อเดนิไปจนถงึจุดที�ประดษิฐาน
พระพุทธรูปที�อยู่บรเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึ�นไป จะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่รอบๆ
องคพ์ระพุทธรูปเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแห่งฟ้า จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ที�มี
อากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดนิแถบนั�นเป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาที�เป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญส่ดุลกูหลูกูตา  

เทีKยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

เ ดิน ท า ง สู่
ลานสกีนิว
ฟุราโน่ สก ี

(New 
Furano 

Ski) ลานสกขีนาดใหญ ่ตั �งอยูภ่ายในโรงแรม New Furano Prince Hotel ลานสกแีหง่นี�มกีจิกรรมมากมายที�
สามารถเล่นไดทั้ �งเด็กและผูใ้หญ่ ทั �ง Snow mobile , Banana Boat  หรอืจะเป็นถาดเลื�อนเล็กๆ และลาน
สําหรับปั�นตุ๊กตาหมิะ ก็สามารถสนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไมร่วมคา่เลน่กจิกรรม
ตา่งๆ คา่เช่าชุดและอุปกรณ์สก ีกรณีลานสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิo นําลูกคา้ไปลานสกอีืKนแทนได้
ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์)  นําท่านสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมทัิศน์ที�
งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อนํ !าสฟ้ีา (Blue 
Pond) ตั �งอยู่ฝั� งซา้ยของแม่นํ�า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตั �งชื�อตามสขีองนํ�าที�
เกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิ�งเกดิขึ�นจากการกั �นเขื�อนเพื�อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที�
ปะทขุึ�นเมื�อปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนํ�าสฟ้ีาที�สดใสเกนิกวา่บอ่นํ�าตามธรรมชาตทัิ�วไป และตอ
ไมส้งูจํานวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสนพเิศษของนํ�าในบอ่ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับ
สู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนําท่านสู่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Ramen Village) ที�ราเมนของที�นี�มี
รสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิ
คาว่าไดถ้อืกําเนดิขึ�นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทั �ง 8 รา้นมาอยู่รวมกัน
เป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมนทีKรวบรวมรา้นดงัข ั!นเทพไวใ้นทีKเดยีว และยังมหีอ้ง
เล็กๆที�จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นี�ใหสํ้าหรับผูท้ี�สนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้ง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ�นมาเพื�อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa Ramen 
Aoba ที�แสนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ที�เก่าแก่ที�สุดในอาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop 
Tenkin ที�เชื�อมั�นในนํ�าซปุของตัวเองวา่เป็นหนึ�งไมแ่พใ้ครที�สําคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคน
ญี�ปุ่ น เพราะดว้ยความที�กนิงา่ยและมรีสชาตทิี�หลากหลายจงึเป็นที�ถกูใจของคนญี�ปุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 

ทีKพกั  HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัทีKสาม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดันํ !าแข็ง - เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ชอ้ปิ! ง ออิอน ทาวน ์

เ ช้ า

 รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu) เป็นเมอืงชายฝั�งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด 
และเป็นจุดตั �งตน้อีกแห่งในการรออกเรือตัดนํ�าแข็งนําท่าน ล่องเรอืตดันํ !าแข็ง (Ice Breaker)  !!!
ไฮไลท ์ลอ่งเรอืการงิโกะ II (Garinko II) เรอืสแีดงจะวิ�งตัดทะเลนํ�าแข็งออกไปนอกชายฝั�งทะเลโอ
คอทสก ์นํานักทอ่งเที�ยวไปชมกอ้นนํ�าแข็งที�ลอยมาจากขั �วโลกเหนือ ในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืนกมุภาพันธ-์
มนีาคม เดมิเรอืนี�ใชเ้พื�อสํารวจนํ�ามันในรัฐอลาสกา้ เริ�มนํามาใช ้เป็นกจิกรรมท่องเที�ยวตั �งแต่ปี 2004 การ
ล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45-60 นาที **หมายเหตุ บางวนัสภาพอากาศไม่เอื!ออํานวย อาจมกีาร
ยกเลกิการลอ่งเรอืได ้ ทางบรษิทัสงวนสทิธิoปรบัโปรแกรม ทอ่งเทีKยวสถานทีKอ ืKนทดแทนตามความ
เหมาะสม** 

เทีKยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่
ของฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนม
ขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีKพกั HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัทีKส ีK สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ
-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี! - รา้นคา้มอืสอง - ดวิตี!ฟร ี- ชอ้ปปิ! งทานกุโิคจ ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที�มีชื�อเสียงในแถบรอบนอกของ
เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ�งทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจาก
หลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ที�ไมเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อื�นๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ย
นํ !าของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีKอยูต่รงกลางของโซนหมขี ั!วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชม
จะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสัตวแ์หง่นี�ยังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกที�มกีารจัดใหเ้พนกวนิออกเดนิในชว่งฤดู
หนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ  **หมายเหตุ เนืKองจากขบวนพาเหรด
เพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิoหากทา่นไปไมต่รงชว่งเวลาทีKมขีบวนพาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืKนๆ ทดแทน 

เทีKยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืง
ตั �งอยู่บนที�ลาดตํ�าของภูเขาเท็งงุ ซึ�งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที�มชีื�อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตา
รอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุ
เป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี�สรา้งเมื�อปี 1923 โดย
สรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใช ้
และมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว มกีาร
สรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี
(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น หนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญท่ี�สดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่ง
ดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�งในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตร์
เมอืง จากนั�นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที�มชีื�อเสยีงทางดา้น



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

การเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั�นจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี�
เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รือของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มี
ชื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียู่มากมาย และ
ผลงานที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแห่งนี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอน
วิธีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที�ยวดว้ย นําท่านสู่ ร้านกาแฟ ฮลัโหล คติตี! (Hello Kitty Café) 
เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย นําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา 
รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งสว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ที�ผลติและ
จําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น นําท่านสู่ ดวิตี!ฟร ี(Duty Free) อสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง 
เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย นําท่าน ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา 
รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งสว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ที�ผลติและ
จําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น อสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัป
โปโร โดยมพีื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน 
เครืKองดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั!งยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่
ดว้ย เนืKองจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยัง
มกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญอ่กีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมน ูบฟุเฟ่ตช์าบ ู+ ขาป ู 

ทีKพกั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีKหา้ เมอืงซปัโปโร - ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขา
นรกจโิกกดุาน ิ- เมอืงซปัโปโร - ชอ้ปปิ! งซูซูกโินะ  

เชา้ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

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 ใหนั้กทอ่งเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) 
เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตั �งอยู่
ใกลก้ับทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นี�มคีวามพเิศษตรงที�นํ�าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว 
ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิเล่น ปั�นจักรยาน หรือล่องเรอืชมทวิทัศน์ (มคีา่ใชจ้า่ย
เพิKมเตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยูต่รงกลาง 
คอื เกาะนากาจมิะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) 

เทีKยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนั�นนําทา่นสู ่หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหบุเขาที�  งดงาม นํ�ารอ้น
ในลําธารของหุบเขาแห่งนี�มีแร่ธาตุกํามะถันซึ�งเป็นแหล่งตน้นํ�าของย่านบ่อนํ�ารอ้นโนโบรเิบทสนัึ�นเอง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ�นเนินไปเรื�อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ 
(Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื�อยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มี
อณุหภมูทิี�รอ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย นํ�าที�ไหลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นลําธารเรยีกวา่ โอยนุุมะกา
วา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที�งดงาม นําท่านเดนิทาง
กลับเมอืงซปัโปโร จากนั�นสู ่มติชุยเอาทเ์ลท (Mitsui Outlet)  เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที�มพีื�นที�ขนาดใหญ่
แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนดต์่างๆ จําหน่ายเสื�อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมี
รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย อสิระชอ้ปปิ�งย่าน ซูซูกโินะ (Susukino) ย่านกนิดื�ม เที�ยวกลางคืนที�ใหญ่
ที�สดุของภาคเหนือในประเทศญี�ปุ่ น และถอืเป็นย่านที�คกึคักและมชีวีติชวีาที�สดุของเมอืงซัปโปโรอกีดว้ย 
โดยอยูถั่ดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาคํ�า
คนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในยา่นนี�จะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลานตาดงึดดูลกูคา้กนัเต็มที� รอบๆ
บรเิวณนี�มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั �งไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตั �งอยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึ�นลฟิตไ์ป แต่ก็มี
พนักงานออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด  

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ  

ทีKพกั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีKหก สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

บรกิารอาหารและเครืKองดืKมบนเครืKอง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีKไมเ่อาต ั�วเครืKองบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 8,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีKปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี�โมงเย็นก็มืดแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะ
สวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ั!น*  

** ท ั!งนี!หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีKยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีKเป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซื!อต ั�วภายในประเทศทกุคร ั!ง  เพืKอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

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

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัwวเครื�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 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี!ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

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 ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 

เดนิทางขึ!นตํKา 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ืKอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

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



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

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

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืKอพนกังานขายมาทางอเีมล ์ 

• สง่รายชืKอสํารองทีKน ัKง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืKอพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีKยวทรปิใด, วนัทีKใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิoไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืKอ-นามสกลุ และอืKนๆ เพืKอใชใ้นการจองต ั�วเครืKองบนิท ั!งส ิ!น 

 

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

เง ืKอนไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั!งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั!งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีKเดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีKตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีKมกีารการนัตคีา่มดัจําทีKพกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีKยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิo ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั!งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั!งหมด 
เนืKองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีKยวบนิน ั!นๆ 

หมายเหต ุกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิvที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิv ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิKมเตมิ เร ืKองต ั�วเครืKองบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีKน ัKงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัwวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัwว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิKมเตมิ เร ืKองโรงแรมทีKพกั 
� 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
สทิธิv ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิKมเตมิเร ืKองสมัภาระ 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 ขอสงวนสทิธิvไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีKยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึKงเป็นเหตุการณ์ทีKนอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิoในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั!งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิvในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั!งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

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

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีKปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีKประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั!นในประเทศญีKปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืKอการทอ่งเทีKยว เยีKยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืKนเอกสารในข ั!นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืKอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีKปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี! 

1. ตัwวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

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

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

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีKปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีKปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

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

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

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

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั!งหมดกอ่นทําการจอง เพืKอความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิoท ีKจะเลืKอนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ!น ในกรณีทีKมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2. ขอสงวนสทิธิvการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิvในการเปลี�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�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั �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  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / 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 การหลบหนี 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  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

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

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิvในการปรับเปลี�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.............) 

 
รายชืKอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืKอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชืKอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืKอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

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

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืKอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืKอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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