
 

HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N 

 ซุปตาร ์หมิะนา่หมํา่ 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - มกราคม 63 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็ม 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชอ้ปป้ิงยา่น ทานกุโิคจ ิมติซุยเอา้เลท 



เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

23 - 27 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

24 – 28 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

25 – 29 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

01 – 05 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

02 – 06 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

08 – 12 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

09 - 13 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

11 – 15 ธนัวาคม 2562  26,888.- 7,900.- 34+1 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

15 – 19 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

16 – 20 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

22 – 26 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

23 – 27 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 29,888.- 7,900.- 34+1 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 36,888.- 7,900.- 34+1 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 36,888.- 7,900.- 34+1 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 36,888.- 7,900.- 34+1 

28 ธนัวาคม 62 – 01 มกราคม 63 39,888.- 7,900.- 34+1 

29 ธนัวาคม 62 – 02 มกราคม 63 39,888.- 7,900.- 34+1 

30 ธนัวาคม 62 – 03 มกราคม 63 39,888.- 7,900.- 34+1 

31 ธนัวาคม 62 – 04 มกราคม 63 35,888.- 7,900.- 34+1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้มร่วม

คา่ทปิไกด ์1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 



วนัแรก  สนามบนิ ดอนเมอืง  

20.00 น.   พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์ สายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ – หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ – ภเูขาไฟโชวะ – สวนหมภีเูขา

ไฟโชวะ – ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิง ทานกุโิคจ ิ

  08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้นําทา่นสู่  หบุเขานรกจโิกกดุานิ  (Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหบุเขาที่   

งดงาม น้ํารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นีม้แีรธ่าตกํุามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของยา่นบอ่น้ํารอ้นโนโบ

รเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ  20 -30 นาทจีะพบกบับอ่

โอยนุมุะ (Oyunuma) เป็นบอ่น้ํารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่

เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ย น้ําทีไ่หลออกจากบอ่โอยนุุมะ  เป็นลําธาร

เรยีกวา่ โอยนุมุะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์

ทีง่ดงาม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว  เป็นภาพ

ทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นีก้็สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ  กรง

มนษุย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผา่นไปมา  และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรรูะบายอากาศ

เล็กๆ นอกจากนีย้งัยงัขายขนมปัง  และแอปเป้ิล  ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางสู ่

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม  มเีสน้รอบวงยาวประมาณ  40 

กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกสึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นี้

มคีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว  ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย  เหมาะสําหรับเดนิ

เลน่ ป่ันจักรยาน  หรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน ์ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ่  1,420 เยน เด็ก 

710 เยน) อนังดงาม  กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยูต่รงกลาง  คอื เกาะนากาจมิะ  (Nakajima 

Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) เดนิทางกลับสูเ่มอืงซปัโปโร   

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ดวิตีฟ้ร ี- ลานสกโีคคไุซ  ซปัโปโร  Kokusai Ski Sapporo – โอตาร ุ- คลองโอตารุ  – 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– รา้นสนิคา้มอืสอง- 

มติชุยเอาเลต้ท ์ - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ 



เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (2) 

นําทา่นสู ่ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย นํา

ทา่น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกทีีม่ ี

ช ือ่เสยีงอกีแหง่หนึง่ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ี

สโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีนสําหรับสอนเลน่สก ีใหท้า่นไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดย

หมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นหมิะทีม่คีวามปยุและนุ่มมากแตกตา่งจากทีอ่ ืน่ๆ อสิระตามอธัยาศัย 

(ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สก ีhttps://www.sapporo-

kokusai.jp/en/rental.html)   

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นที่

ลาดตํ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุ

งะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 

1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่

ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนํา

ทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่

ในสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้



เรอื แตปั่จจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า

แกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก้็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอล

แกว้น่ันเอง นอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และ

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ี

อาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่

สว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้สู ่มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญแ่หง่แรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก 

กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานกุโิคจิ เป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 

บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ 

โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจาก

มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย  รอ้นดองก ีรา้น  100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีาร

ตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบู+ขาป ู(3) 

ทีพ่กั   Smile Hotel Premium Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) 

หมายเหต!ุ!! ในวันทีป่ลอ่ยอสิระตามอธัยาศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดยอาจจะ

เดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่

เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดนํ์าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วได ้

ใน 1 วัน  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  -  หอนาฬกิา     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  -  โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอครุะ 

  -  สวนโอโดร ิ  - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนมุะ 

  -  หอคอย ทวีทีาวเวอร ์ - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั   Smile Hotel Premium Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 



(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม  
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั  : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ  จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ  เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น  หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่



 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจาํท ัง้หมด 

3. กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจาํ

ทีพ่กัโดยตรง  หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได้  รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มกนั  หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ  ทา่นจะตอ้ง

ชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊  เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ  ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง  และไดดํ้าเนนิการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม  บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ  คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่น

ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้  ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ  7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร  หรอื 25 เซนตเิมตร  (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร  (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ  น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐานได ้  ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน้ําหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 



2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้  ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง  หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้  ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,  การประทว้ง , การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่  3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

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 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

 


