
 

HOKKAIDO MONBETSU6D4N 

ซุปตารI์CE BREAKER เรอืตดันํา้แข็ง 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์AIR ASIA X (XJ) 
สกัการะพระพธุรปูองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพทุธเจา้ 

สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง ณ มอนเบทส ึ
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกนีวิฟรุาโน่ 
ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอน มติซุยเอา้เลท ทานกุโิคจ ิและ ซูซูกโินะ  



ลิม้รสความอรอ่ยของราเมนตน้ตํารบัที ่หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ฮอกไกโด เทีย่วทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าปFูree!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ
 

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 2563BUS1 
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 กุมภาพนัธ ์63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

27 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

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

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

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

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



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

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

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

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

12-17 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

12-17 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

16-21 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

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

17-22 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

17-22 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

19-24 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

19-24 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

21-26 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

21-26 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

22-27 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

22-27 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  



25 กุมภาพนัธ-์01มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

25กุมภาพนัธ-์01มนีาคม 63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

26กุมภาพนัธ-์02มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

26กุมภาพนัธ-์02มนีาคม 63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

27 กุมภาพนัธ-์03มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

27 กุมภาพนัธ-์03มนีาคม 63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

28 กุมภาพนัธ-์04มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

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

29กุมภาพนัธ-์05มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

25กุมภาพนัธ-์05มนีาคม 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+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิ ดอนเมอืง 

23.00น.พรอ้มกันทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์สายการบนิ 

AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

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

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด  - เมอืงฟุราโน ่- เลน่สกณีลานสกนีวิฟุราโน ่- เมอืงบเิอะ - 

บอ่นํา้สฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

02.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ นเทีย่วบนิทีX่J620 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโดประเทศญีปุ่่ นหลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่(Furano)เมืองเล็กๆ ทีม่ีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิ

แถบนัน้เป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่

ในชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญส่ดุลกูหลูกูตา 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสูล่านสกนีวิฟุราโน ่สก(ีNew Furano Ski)ลานสกขีนาดใหญ ่ตัง้อยูภ่ายในโรงแรม New 

Furano Prince Hotel ลานสกแีหง่น้ีมีกจิกรรมมากมายทีส่ามารถเลน่ไดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ ่ทัง้ Snow 

mobile , Banana Boat หรอืจะเป็นถาดเลือ่นเล็กๆ และลานสําหรับปั้นตุ๊กตาหมิะ ก็สามารถสนุกสนาน

ไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไมร่วมคา่เลน่กจิกรรมตา่งๆ คา่เช่าชุดและอุปกรณ์สก ี

กรณีลานสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิ ์นําลูกคา้ไปลานสกอี ืน่แทนไดต้ามความเหมาะสมกบั

สถานการณ์)นําทา่นสู ่เมอืงบเิอะ (Biei)เมืองเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศน์ทีง่ดงามของภเูขาและ

ทุง่นาอันกวา้งใหญ ่เดนิทางสูส่ระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอืบอ่นํา้สฟ้ีา ( Blue Pond) ตัง้อยูฝ่ั่ง



ซา้ยของแม่น้ํา Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน้ําทีเ่กดิจากแร่

ธาตตุามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุ

ขึน้เมื่อปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มือง ไฮไลท!์!!ชมน้ําสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบ่อน้ําตามธรรมชาตท่ัิวไป และตอ

ไมส้งูจํานวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน้ําในบ่อไดเ้วลาอันสมควร

เดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่(Ramen Village)ที่

ราเมนของทีน่ี่มีรสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกว่า

ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมือง

อาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!!หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้น

ดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมีหอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแหง่น้ีใหสํ้าหรับผู ้

ทีส่นใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดดูความ

สนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่ม่ันในน้ําซปุของตัวเองว่าเป็นหนึง่

ไม่แพใ้ครทีสํ่าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมี

รสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็ นตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 

ทีพ่กั  HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เมอืงมอนเบ็ทสลึอ่งเรอืตดันํา้แข็ง- เมอืงอาซาฮคิาวา่ –ชอ้ป้ิง ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส(ึMonbetsu) เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอก

ไกโดและเป็นจุดตัง้ตน้อีกแหง่ในการรออกเรอืตัดน้ําแข็งนําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง (Ice 

Breaker)!!!ไฮไลทล์อ่งเรอืการงิโกะ II(Garinko II)เรอืสแีดงจะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอก

ชายฝ่ังทะเลโอคอทสกนํ์านักทอ่งเทีย่วไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือในชว่งปลายฤดู

หนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มีนาคมเดมิเรอืน้ีใชเ้พื่อสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้เร ิม่นํามาใชเ้ป็นกจิกรรม

ทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา  45-60 นาที**หมายเหตุ บางวนัสภาพ



อากาศไมเ่อ ือ้อํานวย อาจมกีารยกเลกิการลอ่งเรอืได ้ ทางบรษิทัสงวนสทิธิป์รบัโปรแกรม 

ทอ่งเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ทดแทนตามความเหมาะสม** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางว ั น ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮคิาวา่จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญข่องฮาซาฮกิาว่าอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กัน 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่–เนนิพระพุทธเจา้ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- รา้นคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี –ชอ้ปป้ิง

ซูซูกโินะ 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําทา่นสูส่วนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo)เป็นสวนสัตว์ทีม่ีชือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮกิาว่ากลางเกาะฮอกไกโดซึง่ทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์นานาชนดิ

จากหลากหลายมุมมองเป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสัตว์แหง่อื่นๆไฮไลทไ์ดแ้กอุ่โมงคแ์กว้ผา่น

สระวา่ยนํา้ของเหลา่เพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลกและ

หมาป่าผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนสวนสัตว์แหง่น้ียังเป็นสวนสัตว์แหง่แรกทีม่ีการจัดให ้

เพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ**หมายเหตุ 

เนือ่งจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากทา่นไปไมต่รงช่วงเวลาทีม่ขีบวน

พาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้เดนิทางสูเ่นนิพระพุทธเจา้ (Hill Of Buddha)ตัง้อยูท่างเหนือของซัปโปโรเป็นผลงานชิน้

เอกอีกช ิน้หนึง่ของทาดาโอะอนัโดะ (Tadao Ando)สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร์

โดยมีลักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปั้นพระพุทธรปูมีความสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 

ตันพื้นทีท่ีล่อ้มรอบจะมีคอ่ยๆลาดลงอีกทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอัินงดงามสามารถชมในววิทวิทัศน์ที่

แตกตา่งกันทกุๆฤดไูม่ว่าจะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีแลดรูม่รืน่รม่เย็นชว่งฤดู

รอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอรแ์ละชว่งฤดหูนาวทีเ่หมือนอยูท่า่มกลางความขาวสะอาด

ของหมิะทีข่าวโพลนอสิระใหท้า่นชืน่ชมความงามของสถานทีแ่หง่น้ีและสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมอง

ทีต่า่งจากเดมิ!!!ไฮไลทU์nseen Hokkaidoทีเ่มื่อเดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูทีอ่ยู่

บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไปจะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยูร่อบๆองค์

พระพุทธรปูเปรยีบเสมือนรัศมีแสงแหง่ฟ้านําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ(Otaru)โอตารเุป็นเมืองทา่

สําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยูบ่นทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละ

กฬีาฤดหูนาวทีม่ีชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตาร ุโดยมีโกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่

ไฮไลท!์!!บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแหง่น้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล 

เพื่อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลอง

ครึง่หนึง่เพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีคร ึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มีการสรา้งถนนเรยีบ

คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ2เมตรชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  (Music Box 

Museum)พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีน



ญีปุ่่ นโดยตัวอาคารมีความเกา่แกส่วยงามและถอืเป็นอีกหนึง่ในสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มือง 

จากนัน้ชมโรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตัง้อยูใ่นเมืองโอตารเุมืองทีม่ีชือ่เสยีงทางดา้น

การเป่าแกว้มายาวนานโดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอืแตปั่จจุบันน้ี

เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทนซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ี

ชือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมืองโดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่ีอยูม่ากมาย

และผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่น้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเองนอกจากน้ี

ยังมีสอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ยนําทา่นสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี้  (Hello Kitty 

Café)เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และ

ถา่ยรปูตามอัธยาศัย นําทา่นชอ้ปป้ิงณรา้นสนิคา้มอืสองภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดอีาทิ

กระเป๋านาฬกิารองเทา้และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ ่

เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ นนําทา่นสูด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free)อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัยนําทา่นภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดี

อาทกิระเป๋านาฬกิารองเทา้และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่น

ใหญ ่เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นณ ภตัตาคาร(4) พเิศษ!!! เมนู บุฟเฟ่ตช์าบู + ขาปู 

ทีพ่กั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะ (Susukino)ยา่นกนิดืม่เทีย่วกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของ

ภาคเหนือในประเทศญีปุ่่ นและถอืเป็นยา่นทีค่กึคักและมีชวีติชวีาทีส่ดุของเมืองซัปโปโรอีก

ดว้ยโดยอยูถั่ดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ500 เมตรและอยูร่อบๆสถานีรถไฟใตด้นิSusukino ใน

เวลาคํา่คนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในยา่นน้ีจะเปิดไฟประชันกันสสัีนละลานตาดงึดดูลกูคา้

กันเต็มทีร่อบๆบรเิวณน้ีมีรา้นอาหารภัตตาคารสถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรทีัง้ไนตค์ลับบารค์าราโอ

เกะสถานอาบอบนวดรวมกันมากกว่า4,000 รา้นตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้ง

ขึน้ลฟิตไ์ปแตก่็มีพนักงานออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

วนัทีห่า้ เมอืงซปัโปโร - หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- ภูเขาไฟโชวะชนิซงั–สวนหมภูีเขาไฟโชวะชนิซนั–

ทะเลสาบโทยะ - เมอืงซปัโปโร –ชอ้ปป้ิงมติซุยเอา้เลท - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้นําทา่นสูหุ่บเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอืHell Valley)เป็นหบุเขาที ่งดงามน้ํา

รอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่น้ีมีแรธ่าตกุํามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของยา่นบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทสึ

น่ันเองเสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบ่อโอยุนุมะ 

(Oyunuma)เป็นบ่อน้ํารอ้นกํามะถันอุณหภมู ิ50 องศาเซลเซยีสถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆบางบ่อ

มีอุณหภมูทิีร่อ้นกว่าและยังมีบ่อโคลนอีกดว้ยน้ําทีไ่หลออกจากบ่อโอยนุุมะเป็นลําธารเรยีกว่าโอยุนุ

มะกาวา่  (Oyunumagawa)สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ทีง่ดงาม

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะชนิซงันําทา่นเขา้ชม สวนหมภูีเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park)เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มีสน้ํีาตาลนักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมีสน้ํีาตาลไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิผ่านกระจกใสและมีหมีโตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชว์ลลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่วเป็นภาพที่

น่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีวหากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง

มนุษยซ์ ึง่จะมองเห็นหมีสน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมาและไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมีผ่านรรูะบายอากาศ

เล็กๆนอกจากน้ียังยังขายขนมปังและแอปเป้ิลใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหาร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางว ั น ณ ภตัตาคาร (6) 



หมีอีกดว้ย เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลมมีเสน้รอบวง

ยาวประมาณ 40 กโิลเมตรเกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) 

ทะเลสาบแหง่น้ีมีความพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดหูนาวในหนา้รอ้นอากาศก็เย็นสบาย

เหมาะสําหรับเดนิเลน่ป่ันจักรยานหรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน์ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ่  

1,420 เยนเด็ก 710 เยน)อันงดงามกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูต่รงกลางคอืเกาะนากาจมิะ

(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได(้ยกเวน้ฤดหูนาว) 

นําทา่นเดนิทางกลับเมอืงซปัโปโรจากนัน้สูม่ติชุยเอาทเ์ลท(Mitsui Outlet)เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ี

พื้นทีข่นาดใหญแ่หง่แรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก 

กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji)เป็น

ยา่นการคา้เกา่แกข่องเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นทีทั่ง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่

รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เคร ือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหาร

มากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตา

มากมายรอ้นดองก ีรา้น100เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมีการตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาด

ใหญอ่ีกดว้ย 

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซะ –กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.55 น. เหนิฟ้าสู ่เมืองไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเซยีเทีย่วบนิที ่XJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึเมืองไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม  

สําหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั: สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโ่มงเย็นก็มืดแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆจะปิดเร็ว1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อแสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 



 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม์) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกาํหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่นหากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่น ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้รวมถงึ เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 



ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัหากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชาํระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซึง่

ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละใน กรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้

(กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) 

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

 กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต  ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข ึน้มาก และหอ้งพักในเมืองเต็มบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20กโิลกรัม  (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจ

ปฏเิสธได(้ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าข ึน้เครือ่งไดต้อ้งมีน้ําหนักไม่เกนิ  7 กโิลกรัมและมีความ

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

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํา่กวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่ัมภาระน้ําหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภัีย หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ที่ นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่นในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เย ีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 



1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยูไ่ม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มีประวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรมและอบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอํานาจของผูจั้ดกาํกบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที่4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 4 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

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

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

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

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรณุ าแจง้ความประสงคอ์ื่นตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอียดอื่นๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

 

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

1    
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3    

4    
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10    


