
 

  

 

 

 

 

 

HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N 
 ซุปตาร ์ใบไมเ้ปลี�ยนส ีหวานเย็น 

กําหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอ้ปปิ= ง 1 วนัเต็ม 



 

  

 

 

 

 

 

 น ั�งกระเชา้คโุรดาเกะ ชมววิ อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ทสซึงั  
ลิ=มรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัที� หมูบ่า้นราเมน 

สกัการะสิ�งศกัดิDสทิธิD ณ เนนิพระพุทธเจา้ 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  

ชอ้ปปิ= งจใุจ ทานุกโิคจ ิและ ออิอนทาวน ์

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรื�องฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว กรุป๊ไซส ์

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

06 – 10 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

09 – 13 ตลุาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 

13 – 17 ตลุาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 

16 – 20 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

20 – 24 ตลุาคม 2562 26,888.- 7900.- 34+1 

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

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

27 – 31 ตลุาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 25,888.- 7900.- 34+1 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

01 – 05 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

02 – 06 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

03 – 07 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

04 – 08 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

05 – 09 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

06 – 10 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

07 – 11 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

08 – 12 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

09 – 13 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7900.- 34+1 

10 – 14 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

11 – 15 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

12 – 16 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

13 – 17 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 



 

  

 

 

 

 

 

14 – 18 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

15 – 19 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

16 – 20 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

17 – 21 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7900.- 34+1 

18 – 22 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

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

20 – 24 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

21 – 25 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

22 – 26 พฤศจกิายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตํ�ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท // ราคานี=ไมร่วมคา่ทปิไกด ์

1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

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

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

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที�สอง สนามบนิชิโตเซะ – เมืองบเิอะ – สระอะโออเิคะ – หมู่บ ้านราเมนอาซาฮคิาว่า - อุทยาน
แหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั – นํ =าตกรวิเซยแ์ละนํ =าตกกงิกะ – กระเชา้คโุรดาเกะ - ออิอน มอลลล ์

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากร  เรยีบรอ้ยแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ า
ทา่นสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทัิศนท์ี�งดงามของภเูขาและทุง่นาอนักวา้งใหญ ่เดนิทางสู ่
สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระนํ =าสีฟ้า (Blue Pond) ตั �งอยู่ฝั� งซา้ยของแม่นํ� า Bieigawa ทางทิศ



 

  

 

 

 

 

 

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตั �งชื�อตามสขีองนํ�าที�เกดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิโดยเพิ�งเกดิขึ�นจากการกั �น
เขื�อนเพื�อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที�ปะทขุึ�นเมื�อปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนํ�าสฟ้ีาที�
สดใสเกนิกวา่บอ่นํ�าตามธรรมชาตทัิ�วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสนพเิศษ
ของนํ�าในบ่อ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 
ที�ราเมนของที�นี�มรีสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ 
หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืกําเนิดขึ�นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทั �ง 8 
รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมนที�รวบรวมรา้นดงัข ั=นเทพไวใ้นที�เดยีว และ
ยังมหีอ้งเล็กๆที�จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นี�ใหสํ้าหรับผูท้ี�สนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆ รา้นจะ
สรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ�นมาเพื�อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen 
Aoba ที�แสนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ที�เก่าแก่ที�สุดในอาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop 
Tenkin ที�เชื�อมั�นในนํ�าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึ�งไม่แพใ้ครที�สําคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคน
ญี�ปุ่ น เพราะดว้ยความที�กนิง่ายและมรีสชาตทิี�หลากหลายจงึเป็นที�ถกูใจของคนญี�ปุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 

เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) อทุยานที�มใีหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ น ตื�น
ตาตื�นใจกับฤดูใบไมเ้ปลี�ยนส ีที�ทั�วทั �งอทุยานจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมท้ี�พากันเปลี�ยนสอีวดความสวยงาม
ของธรรมชาติ (ใบไมเ้ปลี�ยนสที ี�ฮฮกไกโด โดยปกตจิะอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนกนัยายนถงึ
กลางเดอืนตุลาคม ท ั=งนี=ข ึ=นอยูก่บัสภาพอากาศ) ชม นํ =าตกรวิเซยแ์ละนํ =าตกกงิกะ ใหท้า่นไดสั้มผัสความ
งามของนํ�าตกแห่งนี�ในชว่งหนา้หนาว ที�บรเิวณนํ�าตกจะเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน แลว้สายนํ�าบางจุดก็จะ
กลายเป็นนํ�าแข็ง ซึ�งดสูวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึ โดย นํ =าตกกงิกะ ถอืเป็นตัวแทนของสตรเีพศ เพราะ สาย
ธารที�ไหลลงมานั�นสวยงาม ออ่นชอ้ย มจัีงหวะจะโคน ประหนึ�งการแสดงของเกอชิาในชนชั �นสงู และ นํ =าตกรวิ
เซโนะทาค  ิคือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดี�ยว รุนแรง เที�ยงตรง แต่งดงาม ประหนึ�งสะเก็ดดาวตกจากคืน
รัตตกิาลอันมดืมดิ จากนั�นนําทา่น นําทา่นขึ�น กระเชา้คุโรดาเกะ ที�ใหบ้รกิารนักท่องเที�ยวขึ�นชมววิบนภูเขาคุ
โรดาเกะ ตั �งอยูบ่รเิวณชมุชนออนเซน็ถอืวา่เป็นจดุชมววิที�สวยที�สดุที�หนึ�งของโซอนุเคยีว ตัวกระเชา้เป็นกระเชา้
ขนาดใหญ่สามารถบรรทกุผูโ้ดยสารมากถงึ 101 ที�นั�งและใชเ้วลาประมาณ 7 นาทถีงึจดุชมววิ นอกจากนี� ในฤดู
หนาวดา้นบนยังเป็นสกรีสีอรต์สําหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบน โดยมวีวิภเูขารอบดา้น
เป็นจุดเดน่ของที�นี� เดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮาวา่ จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กัน 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ที�พกั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เนนิพระพุทธเจา้ – คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ 
ฮลัโหล คติตี= - เมอืงซปัโปโร - รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตี=ฟร ี- ชอ้ปปิ= งทานกุโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

 จากนั�นเดนิทางสู ่เนนิพระพุทธเจา้ (HILL OF BUDDHA) ตั �งอยูท่างเหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิ�นเอก
อกีชิ�นหนึ�งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาวญี�ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร ์โดยมลัีกษณะ
เป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปั�นพระพุทธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนํี�าหนัก 1500 ตัน พื�นที�ที�ลอ้มรอบจะมี
คอ่ยๆลาดลง อกีทั �งรายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทัศนท์ี�แตกตา่งกันทกุๆฤด ูไมว่า่จะเป็น
ชว่งฤดใูบไมผ้ลทิี�จะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดูรม่รื�นรม่เย็น ชว่งฤดูรอ้นที�จะแวดลอ้มไดส้มีว่งของตน้ลาเวน
เดอร ์และชว่งฤดหูนาวที�เหมอืนอยูท่า่มกลางความขาวสะอาดของหมิะที�ขาวโพลน อสิระใหท้า่นชื�นชมความงาม
ของสถานที�แหง่นี�และสัมผัสพุทธศาสนาในมมุมองที�ต่างจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ที�เมื�อเดนิ
ไปจนถงึจดุที�ประดษิฐานพระพุทธรูปที�อยูบ่รเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึ�นไป จะมองเห็นเหมอืนมี
แสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็น
เมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั�งอยูบ่นที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งง ุซึ�งเป็นแหลง่สกแีละกฬีา
ฤดหูนาวที�มชี ื�อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอ
ตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมน
ตกิ คลองแหง่นี�สรา้งเมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มา
เก็บไวท้ี�โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไว ้
เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญท่ี�สดุ
ของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�งในสถานที�สําคัญทาง



 

  

 

 

 

 

 

ประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที�มชี ื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา
ยาวนาน โดยในอดตีนั�นจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบัุนนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้
เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง 
โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงาน
แหง่นี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหกั้บนักทอ่งเที�ยวดว้ย เดนิทาง
สู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี= เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ
สนิคา้และถา่ยรปูตามอัธยาศัยนําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิ
กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งส่วนใหญ่ เป็น
สนิคา้ที�ผลติและจําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น อสิระชอ้ปปิ�ง ดวิตี=ฟร ี(Duty Free) ใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอด
ภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ อสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมี
พื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื�องดนตร ี
วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั=งยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื�องจากมี
เกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยังมกีารตกแต่งบน
หลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป ู             

ที�พกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม อสิระชอ้ปปิ= งหรอืทอ่งเที�ยวตามสถานที�ตา่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

นําทา่นสู ่ตลาดปลา นโิจ  

หมายเหต!ุ!! ใ น วันที�ปล่อย
อิ ส ร ะ
ต า ม

อัธยาศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเที�ยว ณ สถานที�น ั=นๆ โดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถ
บสั โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่เดนิทาง และคา่เขา้สถานที�ดว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถ
บสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเที�ยวไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดน์ําทา่นเยี�ยมชมภายในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถนั�งรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเที�ยวที�น่าสนใจ สามารถเลอืกเที�ยวไดใ้น 1 วัน  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปปิ= งสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปปิ= ง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารุยามะ 



 

  

 

 

 

 

 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จุดชมววิบนเขาโอครุะ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์ - ตรอกราเมน     - ภูเขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 
ที�พกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที�หา้ สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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

สาํหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ัvวเครื�องบนิหกัคา่ต ัvวออก 7,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี�ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี�โมงเย็นก็มืดแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบหมิะ
จะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั=งนี=เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิD :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวัน
ละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูกั่บสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิdในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัeวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

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

 

อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 



 

  

 

 

 

 

 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวี
ซา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัeวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ=นตํ�า 34 ทา่น หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการงด
ออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั=งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั=งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี�มกีารการนัตคี่ามดัจําที�พกั

โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิ พเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิD ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ั=งมดัจํา หรอืค่าทวัรท์ ั=งหมด 

เนื�องจากคา่ต ัvวเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนิน ั=นๆ 

 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ัvวเครื�องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ย
สว่นต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัที�น ั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัeวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัeว REFUND ได)้ ผู ้
เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

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

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

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิd 
ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 



 

  

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
� สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่น
ตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเกบ็เพิ�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�ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้�ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ่้ายที�สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชําระ
ในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ย
สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความ
ปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั 
ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิDในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั=งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdในการไมค่นื
คา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิdในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั=งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�พํานักอยู่ใน
ประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั=นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั=นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อ
ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี= 

1. ตัeวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

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

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

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

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

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

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



 

  

 

 

 

 

 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั=งหมดกอ่นทาํการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิDท ี�จะเล ื�อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ=น ในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิdการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิdในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


