
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย  
สัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือตดัน า้แขง็ มอนเบทสึ 

ชมความน่ารักของพาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
ลิม้รสความอร่อยของราเมนต้นต ารับที่ หมู่บ้านราเมน 
สัมผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ณ เมืองโอตารุ 

พเิศษ!! บุฟเฟต์ขาปู และ FREE WI-FI บนบสัตลอดรายการ 



 
20.00 น. คณะพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯคอยตอนรับท่าน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ (CTS) ณ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ 
TG 670 (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำน

เดินทำงสู่ เมืองฟุราโน่ (FURANO) เมืองเล็กๆ ท่ีมีอำกำศเยน็และแห้งประกอบกบัดินแถบนั้นเป็นดินภูเขำไฟ 
จึงเหมำะแก่กำรเพำะปลูกผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลำท่ีเป็นหิมะ ก็จะเป็นลำน
หิมะขนำดใหญ่สุดลูกหูลูกตำ น ำท่ำนชมควำมน่ำรักของ สุนัขลากเล่ือน ณ ลำนสกีหิมะขำวโพลน อิสระให้
ท่านถ่ายรูปกบัสุนัขลากเล่ือน ฟรี!!! นอกจำกสุนขัแลว้ ยงัมีสัตวอ่ื์นๆ อำทิ มำ้ เป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกำะฮอกไกโด อยูท่ำงตอนกลำงของเกำะได้
ช่ือวำ่หนำวเยน็ท่ีสุดในฤดูหนำวของประเทศญ่ีปุ่น น ำท่ำนเดินทำงสู่ น ำท่ำนสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ท่ีรำ
เมนของท่ีน่ีมีรสชำติอนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บกำรกล่ำวขำนถึงควำมอร่อยมำยำวนำนกวำ่ทศวรรษ หมู่บำ้น
รำเมนอำซำฮิคำวำ่ไดถื้อก ำเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมร้ำนรำเมนช่ือดงัของเมืองอำซำฮิคำวำ่ทั้ง 8 ร้ำนมำ
อยูร่วมกนัเป็นอำคำรหลงัคำเดียว เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บำ้นรำเมนท่ีรวบรวมร้ำนดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียว!! และ
ยงัมีหอ้งเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัควำมเป็นมำขอหมู่บำ้นแห่งน้ีใหส้ ำหรับผูท่ี้สนใจไดม้ำศึกษำอีกดว้ย ทุกๆ ร้ำน
จะสร้ำงเอกลกัษณ์เฉพำะตวัของร้ำนตนเองข้ึนมำเพื่อดึงดูดควำมสนใจของลูกคำ้ เช่น ร้ำน ASAHIKAWA 
RAMEN AOBA ท่ีแสนภำคภูมิใจในควำมเป็นรำเมนเจำ้ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในอำซำฮิคำวำ่ หรือจะเป็นร้ำน RAMEN 
SHOP TENKIN ท่ีเช่ือมัน่ในน ้ ำซุปของตวัเองวำ่เป็นหน่ึงไม่แพใ้ครท่ีส ำคญั รำเมง ถือเป็นอำหำรเมนูยอดนิยม
ของคนญ่ีปุ่น เพรำะดว้ยควำมท่ีกินง่ำยและมีรสชำติท่ีหลำกหลำยจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวยั 

  
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย ณ หมูบ้านราเมง 

 หลงัจำกรับประทำนอำหำรกลำงวนั น ำท่ำนสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตวท่ี์มี
ช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซำฮิกำวำ่ กลำงเกำะฮอกไกโด ซ่ึงทำงสวนสัตวอ์นุญำตให้ผูเ้ขำ้ชมไดเ้ขำ้
ชมสัตวน์ำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอ่ืนๆ ไฮไลท์ ไดแ้ก่ อุโมงค์
แกว้ผำ่นสระวำ่ยน ้ ำของเหล่ำเพนกวิน และโดมแกว้ขนำดเล็กท่ีอยูต่รงกลำงของโซนหมีขั้วโลกและหมำป่ำ ผู ้

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - ถ่ายรูปกบัสุนัขลากเล่ือน - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน

อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - พาเหรดเพนกวนิ - ออิอน ทาวน์ 



เขำ้ชมจะมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน สวนสัตวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกท่ีมีกำรจดัให้นกเพนกวินออกเดิน
ในช่วงฤดูหนำว ท่ำนจะไดช้ม ขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกลชิ้ด จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิง ณ อิออน ทาวน์ 
(อยู่ตรงข้ามโรงแรม) ห้ำงสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ของฮำซำฮิกำว่ำ อิสระให้ท่ำนได้เลือกซ้ือของฝำก ของท่ี
ระลึกกนั อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อยำ่ง คิทแคท สำมำรถหำซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

เยน็     อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ณ ออิอน ทาวน์ 
จำกนั้นน ำท่ำน แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ  (ด้านนอกโรงแรม ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่ม 600 
เยนต่อท่าน ลูกค้าท่านใดประสงค์จะแช่สามารถแจ้งไกด์ได้เลย) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ (MONBETSU) เป็นเมืองชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เกำะฮอกไกโด และเป็นจุดตั้งตน้อีกแห่งในกำรรออกเรือตดัน ้ ำแข็งน ำท่ำน ล่องเรือตัดน ้าแข็ง (GARINKO 
II) !!!ไฮไลท์ หน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ GARINKO II สีแดงจะวิ่งตดัทะเลน ้ ำแข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเล
โอคอทสก ์น ำนกัท่องเท่ียวไปชมกอ้นน ้ำแขง็ท่ีลอยมำจำกขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดูหนำวเดือนกุมภำพนัธ์-
มีนำคม เดิมเรือน้ีใช้เพื่อส ำรวจน ้ ำมนัในรัฐอลำสก้ำ เร่ิมน ำมำใช้ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวตั้งแต่ปี 2004 กำร
ล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลำ 45 นำที ถึง 1 ชัว่โมง จนสมควรแก่เวลำ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจำกรับประทำนอำหำรกลำงวนั น ำท่ำนเดินทำงสู่ ลานสกี อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่ำงๆ บน

ลำนสกี ทั้ง SLED SNOW BOARD หรือ ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก เหมำะส ำหรับนกัท่องเท่ียวมำกนัเป็นครอบครัว 
ฮอกไกโดข้ึนช่ือเร่ืองควำมนจุ่มของหิมะมำก ท่ำนจะไดส้ัมผสักบัควำมมนุ่มรำยกบัผงปุยฝ้ำยท่ีหำไม่ไดจ้ำก
หิมะท่ีอ่ืนๆ นอกจำกหิมะท่ีฮอกไกโดท่ีเดียว (ราคาไม่รวมค่ากจิกรรม - ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ไดเ้วลำอนัสมควร
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอาซาฮิยาม่า (ASAHIKAWA) 

  
เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ณ ออินทาวน์ 
 จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิง ณ อิออน ทาวน์ (ฝ่ังตรงข้ามของโรงแรม) ห้ำงสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ของฮำซำฮิกำวำ่ 

อิสระให้ท่ำนได้เลือกซ้ือของฝำก ของท่ีระลึกกนั อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น 
อยำ่ง คิทแคท สำมำรถหำซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน า้แขง็ - ลานสก ี- เมืองอาซาฮิยาม่า - ออิอน ทาวน์ 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) เป็นเมืองหลวงของภูมิภำคฮอกไกโด และมีพื้นท่ีขนำด
ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น ซปัโปโรมีช่ือเสียงระดบัโลกในปี 1972 คือช่วงจดัแข่งขนักีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดู
หนำวท่ีน่ี และเป็นเมืองท่ีรู้จกักนัดีในกำรจดัเทศกำลหิมะ รำเมน และเบียร์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยกัษ์ 
หลงัรับประทำนอำหำรกลำงวนั น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอตารุ (OTARU) โอตำรุเป็นเมืองท่ำส ำคญัส ำหรับซปั
โปโร และบำงส่วนของเมืองตั้งอยู่บนท่ีลำดต ่ำของภูเขำเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬำฤดูหนำวท่ีมีช่ือเสียง 
“คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตำรุ โดยมีโกดงัเก่ำ
บริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำรเรียงรำยอยู ่ไฮไลท์!!! บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งน้ีสร้ำง
เม่ือปี 1923 โดยสร้ำงข้ึนจำกกำรถมทะเล เพื่อใช้ส ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขนถ่ำยสินคำ้มำเก็บไวท่ี้โกดงั แต่
ภำยหลงัไดเ้ลิกใช้และมีกำรถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถำนท่ี
ท่องเท่ียว มีกำรสร้ำงถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทำงเดินเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร ชม พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตำรุเป็น หน่ึงในร้ำนคำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวั
อำคำรมีควำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์เมือง จำกนั้นชม โรงเป่า
แก้วคิตาอิชิ ตั้งอยูใ่นเมืองโอตำรุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทำงดำ้นกำรเป่ำแกว้มำยำวนำน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์
ของกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนัน้ีเป้ำหมำยของกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของท่ีระลึก
แทน ซ่ึงโรงเป่ำแก้วคิตำอิชิเป็นโรงงำนท่ีมีช่ือเสียงและเก่ำแก่ท่ีสุดของเมือง โดยก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 1901 
ท่ำมกลำงโรงเป่ำแกว้ท่ีมีอยูม่ำกมำย และผลงำนท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของโรงงำนแห่งน้ีก็คือโคมไฟแกว้และลูก
บอลแกว้นัน่เอง นอกจำกน้ียงัมีสอนวิธีกำรเป่ำแกว้ให้กบันกัท่องเท่ียวดว้ย น ำท่ำนสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 
เพลิดเพลินกบับรรยำกำศน่ำรักๆ ของตวักำร์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินคำ้และถ่ำยรูปตำม
อธัยำศยั อิสระช้อปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่ำนกำรคำ้เก่ำแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก 
ภำยในนอกจำกจำกจะเป็นแหล่งรวมร้ำนคำ้ต่ำงๆ อยำ่งร้ำนขำยกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภำพยนตร์แลว้ 
ยงัมีร้ำนอำหำรมำกมำย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่ำวยัรุ่นด้วย เน่ืองจำกมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตำ
มำกมำย ร้อนดองกี ร้ำน 100 เยน นอกจำกนั้นท่ีน่ียงัมีกำรตกแต่งบนหลงัคำดว้ยตุก๊ตำทำนุกิขนำดใหญ่อีกดว้ย 

 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม T MARK SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้าน
กาแฟ ฮัลโหล คติตี ้- ช้อปป้ิงถนนทานุกโิคจิ 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เพ่ือเดินทางกลบั 
10.55 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 671 
16.15 น. เดินทางสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

**หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

*ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์* 

**ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง**  

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เม่ือแสงแดดกระทบ
หิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รำยกำรทวัร์สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำร
บิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ กำรบริกำรของรถบสัน ำเท่ียวญ่ีปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น สำมำรถ
ใหบ้ริกำรวนัละ 10 ชัว่โมง มิอำจเพิ่มเวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับสภำพกำรจรำจรในวนัเดินทำงนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีใน
โปรแกรมกำรเดินทำง 
 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

08-12 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

09-13 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

13-17 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

14-18 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

15-19 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

16-20 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

20-24 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

21-25 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

22-26 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

23-27 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

24-28 มกราคม 2561 39,999.- 8,900.- 34+1 

25-29 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 31+1 

27-31 มกราคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 



28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

30 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 31+1 

14–18 กมุภาพนัธ ์2561 39,999.- 8,900.- 35+1 

21-25 กมุภาพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

22-26 กมุภาพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

04–08 มนีาคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

08–12 มนีาคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

21–25 มนีาคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (INFANT) 9,000 บาท/ท่าน** 
ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 

ส ำหรับลูกคำ้ท่ำนท่ีไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน   หกัค่ำตัว๋ออก 10,000 บำท 
 

 

เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หำกต ่ำกวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดินทำงได ้หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยนิดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยนิดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนต่อไป ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรงดออกเดินทำงและเล่ือนกำรเดินทำงไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทำงบริษทัฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้  
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตำมรำยกำรท่ีระบุ รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนั  
✓ ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุ หรือเทียบเท่ำ (พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  
✓ ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ    
✓ ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรท่ีระบุ   
✓ ค่ำเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงท่องเท่ียว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัของผูเ้ดินทำง อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ใน

หอ้งและค่ำพำหนะต่ำงๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรำยกำร 
× ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกำศให้กลบัมำยื่นร้องขอวีซ่ำอีกคร้ัง (เน่ืองจำกทำงญ่ีปุ่นไดป้ระกำศ

ยกเวน้กำรยื่นวีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส ำหรับผูท่ี้ประสงคพ์  ำนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 
หำกในภำยหลงัทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศให้ยื่นวีซ่ำตำมเดิม ผูเ้ดินทำงจะตอ้งจ่ำยเพิ่ม 2,000 บำท ส ำหรับกำรยื่นร้อง
ขอวซ่ีำ 



× ค่ำธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋ำสัมภำระท่ีมีน ้ ำหนกัเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกินขนำด
มำตรฐำน 

× ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่ม ภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร์อ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดินทำง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

× ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 

เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หำกต ่ำกวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดินทำงได ้หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยนิดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยนิดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนต่อไป ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรงดออกเดินทำงและเล่ือนกำรเดินทำงไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทำงบริษทัฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 
 

เง่ือนไขการจอง  
• มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 

วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เต็มจ านวน  
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

• หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมท่ีก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่

• หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บริษทัฯถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เม่ือท่ำนช ำระเงินไม่วำ่จะทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษทัฯถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 

• หำกช ำระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนกังำนขำยมำทำงแฟกซ์  

• ส่งรำยช่ือส ำรองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทำงต้องส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่ำต้องกำร
เดินทำงท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอร์โทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง(PASSPORT) มำให้ 
ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอนัเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกดช่ือ-นำมสกุล และอ่ืนๆ เพื่อ
ใชใ้นกำรจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน โปรดตรวจสอบ PASSPORT : จะตอ้งมีอำยุคงเหลือ ณ วนัเดินทำงมำกกวำ่ 6 เดือน
ข้ึนไป และเหลือหนำ้กระดำษอยำ่งต ่ำ 2 หนำ้หำกไม่มัน่ใจโปรดสอบถำม 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทวัร์แลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรำยกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบั
คณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้อง
ค่ำบริกำรและเงินมดัจำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรม ท่ีพกั กำรจรำจร 

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรนดัหยุดงำน กำรก่อจลำจล อุบติัเหตุ สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่ำ
จะดว้ยสำเหตุใดๆ ก็ตำม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทำงบริษทัจะค ำนึงถึง
ควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

• หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง สำยกำรบิน สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำตภยั 
อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสำยกำรบิน หรือในส่วนของกำรบริกำรทำงประเทศท่ีท่ำนเดินทำงท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริกำรอยูเ่ป็นปกติ 
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

• หำกในวนัเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สำมำรถเขำ้ชมได ้ไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจำกทำงบริษทัไดท้  ำกำรจองและถูกเก็บค่ำใชจ่้ำยไปล่วงหนำ้แลว้ 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง ห้ำมผูเ้ดินทำง เดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือส่ิงของห้ำมน ำเขำ้ประเทศ 

 เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีทำงกองตรวจ
 คนเขำ้เมืองหำ้มเดินทำง 

- กรณีท่ีสถำนทูตงดออกวซ่ีำ อนัสืบเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมือง ให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวท่ี

 พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณทีีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
• ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  
• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุด

งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ  
• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง  
• เม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมดัจำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แล้ว ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  



• รำยกำรน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่ำงประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนตำมท่ีระบุในโปรแกรม  

• กำรจดักำรเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขำ้พกั  โดยมีหอ้งพกัส ำหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอำจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ำมควำมประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม 
และไม่สำมำรถรับประกนัได ้  

• กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สำมำรถจดักำรไดล่้วงหนำ้ได ้ 

• มคัคุเทศก์ พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในกำรให้ค  ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำม
โดยผูมี้อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนั้น 

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เน่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทำงไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของ
ทุกประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง 
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

• กรณีตอ้งกำรพกัแบบ 3 ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง TRIPLE ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในกำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  

• สภำพกำรจลำจรในช่วงวนัเดินทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสำร์อำทิตย ์รถอำจจะติด อำจท ำให้เวลำ
ในกำรท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในกำรบริหำรเวลำ 
ซ่ึงอำจจะขอควำมร่วมมือจำกผูเ้ดินทำงในบำงคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตำมโปรแกรม 

• บริกำรน ้ ำด่ืมท่ำนวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของกำรเดินทำง ถึงวนัท่ี 3 ของกำรเดินทำง รวมจ านวน 2 
ขวด 

• กำรบริกำรของรถบสัน ำเท่ียวญ่ีปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น สำมำรถให้บริกำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ
อำจเพิ่มเวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนั
เดินทำงนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดินทำง 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้ง
ช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู ้
ก  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น  
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
➢ เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (SINGLE) 

และหอ้งคู่ (TWIN / DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 
➢ กรณีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรปรับเปล่ียน หรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (PORTER) 
➢ ส ำหรับน ้ ำหนักของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชั้นประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) กำรเรียกค่ำระวำงน ้ำหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสำยกำร
บินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธได ้(ท่ำนตอ้งช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว)  

➢ กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระส่วนของค่ำใช้จ่ำยท่ีสัมภำระ
น ้ำหนกัเกิน (ท่ำนตอ้งช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำรทุกกรณี 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัฯจดักำรให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนในระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขติดต่อในระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัจดักำรให)้ 

4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทำงบริษทัฯ จดักำรให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู ่ไม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำยและเขำ้ข่ำยคุณสมบติักำรพ ำนกัระยะ
สั้น 

3. ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เขำ้ประเทศ 
และไม่เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 



 
 
 

 
 


