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HOKKAIDO MONBETSU 6D4N 
ซุปตาร ์ICE BREAKER เรอืตดันํ Aาแข็ง 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์AIR ASIA X (XJ) 
สกัการะพระพุธรูปองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพุทธเจา้ 

สมัผสัประสบการณ ์ลอ่งเรอืตดันํ Aาแข็ง ณ มอนเบทส ึ
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกนีวิฟุราโน ่
ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
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ชอ้ปปิA งจุใจ ออิอน มติซยุเอา้เลท ทานกุโิคจ ิและ ซูซกูโินะ  
ลิAมรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตํารบัทีk หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  
ฮอกไกโด เทีkยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีkยว 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 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 มกราคม-01 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  
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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  
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24-29 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-15 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
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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 อาจมกีารเปลีkยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัAง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืkองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํkากวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีAไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง 
20.00 น.       พรอ้มกันที, สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั .น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที,ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี,ปุ่ น เที,ยวบนิที, XJ620  

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื,อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที,นั,ง จัดที,นั,งแบบ 3-3-3  
(นํ.าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื.อนํ.าหนักเพิ,ม ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครืkองดืkมบนเครืkอง 

 
วนัทีkสอง สนามบนิชโิตเซะ เมอืงฮอกไกโด – เนนิพระพุทธเจา้ – เมอืงฟุราโน ่- เลน่สก ีณ ลานสกนีวิฟุ

ราโน ่- เมอืงบเิอะ - บอ่นํ Aาสฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่  

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี,ปุ่ น 

หลังจากผ่านขั.นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั.นเดนิทางสู ่เนนิพระพุทธเจา้ (Hill Of Buddha) 
ตั .งอยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิ.นเอกอีกชิ.นหนึ,งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) 
สถาปนิกชาวญี,ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร์ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปั.นพระพุทธรูปมี
ความสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนํี.าหนัก 1500 ตัน พื.นที,ที,ลอ้มรอบจะมค่ีอยๆลาดลง อกีทั .งรายลอ้ม
ดว้ยธรรมชาตอัินงดงาม สามารถชมในววิทวิทัศน์ที,แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลทิี,
จะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีแลดูร่มรื,นร่มเย็น ช่วงฤดูรอ้นที,จะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร์ 
และช่วงฤดูหนาวที,เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะที,ขาวโพลน อสิระใหท้่านชื,นชม
ความงามของสถานที,แห่งนี.และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที,ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท ์Unseen 
Hokkaido ที,เมื,อเดนิไปจนถงึจุดที,ประดษิฐานพระพุทธรูปที,อยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มอง
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ยอ้นขึ.นไป จะมองเห็นเหมอืนมีแสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า 
จากนั.นเดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ที,มอีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนั.น
เป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในชว่งเวลาที,
เป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลูกหูลูกตา  

เทีkยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ลานสกนีวิฟุราโน่ สก ี(New Furano Ski) ลานสกีขนาดใหญ่ ตั .งอยู่ภายในโรงแรม 
New Furano Prince Hotel ลานสกแีห่งนี.มีกจิกรรมมากมายที,สามารถเล่นไดท้ั .งเด็กและผูใ้หญ่ ทั .ง 
Snow mobile , Banana Boat  หรือจะเป็นถาดเลื,อนเล็กๆ และลานสําหรับปั.นตุ๊กตาหมิะ ก็สามารถ
สนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไม่รวมค่าเล่นกจิกรรมต่างๆ ค่าเช่าชุดและ
อุปกรณ์สกี กรณีลานสกีปิด บริษทัสงวนสิทธิ� นําลูกค้าไปลานสกีอืkนแทนได้ตามความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์)  นําท่านสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมทิัศน์ที,งดงาม
ของภูเขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ เดินทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อนํ Aาสฟ้ีา (Blue 
Pond) ตั .งอยู่ฝั,งซา้ยของแม่นํ.า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตั .งชื,อตามสขีอง
นํ.าที,เกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิ,งเกดิขึ.นจากการกั.นเขื,อนเพื,อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ 
Tokachi ที,ปะทุขึ.นเมื,อปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง ไฮไลท!์!! ชมนํ.าสีฟ้าที,สดใสเกินกว่าบ่อนํ.าตาม
ธรรมชาตทิั,วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที,สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที,แสนพเิศษของนํ.าในบ่อ 
ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า จากนําท่านสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 
(Ramen Village) ที,ราเมนของที,นี,มรีสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกล่าวขานถงึความอร่อย
มายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้ือกําเนดิขึ.นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมน
ชื,อดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทั .ง 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมน
ทีkรวบรวมรา้นดงัข ัAนเทพไวใ้นทีkเดยีว และยังมีหอ้งเล็กๆที,จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้น
แห่งนี.ใหส้ําหรับผูท้ี,สนใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง
ขึ.นมาเพื,อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa Ramen Aoba ที,แสนภาคภูมใิจในความ
เป็นราเมนเจา้ที,เก่าแก่ที,สดุในอาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ที,เชื,อมั,นในนํ.าซปุ
ของตัวเองว่าเป็นหนึ,งไม่แพใ้ครที,สําคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี,ปุ่ น เพราะดว้ย
ความที,กนิง่ายและมรีสชาตทิี,หลากหลายจงึเป็นที,ถูกใจของคนญี,ปุ่ นทุกเพศทุกวัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 
ทีkพกั  HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีkสาม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดันํ Aาแข็ง - เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ชอ้ปิA ง ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu) เป็นเมอืงชายฝั,งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอก
ไกโด และเป็นจุดตั .งตน้อีกแห่งในการรออกเรือตัดนํ. าแข็งนําท่าน ล่องเรือตดันํ Aาแข็ง (Ice 
Breaker)  !!!ไฮไลท ์ลอ่งเรอืการงิโกะ II (Garinko II) เรอืสแีดงจะวิ,งตัดทะเลนํ.าแข็งออกไป
นอกชายฝั, งทะเลโอคอทสก์ นํานักท่องเที,ยวไปชมกอ้นนํ.าแข็งที,ลอยมาจากขั.วโลกเหนือ ในช่วง
ปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรือนี.ใชเ้พื,อสํารวจนํ.ามันในรัฐอลาสกา้ เริ,มนํามาใช ้เป็น
กจิกรรมท่องเที,ยวตั .งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45-60 นาท ี**หมายเหตุ บางวนั
สภาพอากาศไม่เอืAออํานวย อาจมกีารยกเลกิการล่องเรือได ้  ทางบรษิทัสงวนสิทธิ�ปรบั
โปรแกรม ทอ่งเทีkยวสถานทีkอ ืkนทดแทนตามความเหมาะสม** 

เทีkยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนั.นนําท่านชอ้ปปิ.ง ณ ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาด
ใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื.อของฝาก ของที,ระลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้
และขนมขึ.นชื,อของญี,ปุ่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซื.อไดท้ี,นี,เชน่กัน 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีkพกั HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีkส ีk สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตีA - รา้นคา้มอืสอง - ดวิตีAฟร ี- ชอ้ปปิA งทานุกโิคจ ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําท่านสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ี,มชีื,อเสยีงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ,งทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์นานาชนดิ
จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที,ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื,นๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้
ผ่านสระว่ายนํAาของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีkอยูต่รงกลางของโซนหมขี ัAวโลก
และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสัตวแ์ห่งนี.ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที,มกีารจัดให ้
เพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ  **หมายเหตุ 
เนืkองจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิ�หากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาทีkมขีบวน
พาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืkนๆ ทดแทน 

เทีkยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของ
เมืองตั .งอยู่บนที,ลาดตํ,าของภูเขาเท็งงุ ซ ึ,งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที,มชีื,อเสยีง คลองโอตารุ 
หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่า
บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลอง
แห่งนี.สรา้งเมื,อปี 1923 โดยสรา้งขึ.นจากการถมทะเล เพื,อใชส้ําหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มา
เก็บไวท้ี,โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ,งหนึ,งเพื,อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออี
ครึ,งหนึ,งไวเ้ป็นสถานที,ท่องเที,ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 
2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น 
หนึ,งในรา้นคา้ที,ใหญ่ที,สุดของพพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีในญี,ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 
และถือเป็นอีกหนึ,งในสถานที,สําคัญทางประวัติศาสตร์เมือง จากนั.นชม โรงเป่าแก้วคติาอชิิ 
(Kitaishi Glass) ตั .งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที,มีชื,อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยใน
อดตีนั.นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื,อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี.เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื,อใช ้
เป็นของใชห้รือของที,ระลกึแทน ซึ,งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที,มชีื,อเสยีงและเก่าแก่ที,สุดของ
เมือง โดยก่อตั .งขึ.นตั .งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที,มีอยู่มากมาย และผลงานที,มีชื,อเสยีงมาก
ที,สุดของโรงงานแห่งนี.ก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นั,นเอง นอกจากนี.ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้
ใหกั้บนักท่องเที,ยวดว้ย นําท่านสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตีA (Hello Kitty Café) เพลดิเพลนิกับ
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บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการตู์นแมวชื,อดัง คติตี. ใหท้่านไดเ้ลอืกซื.อสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย นํา
ท่านชอ้ปปิ. ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิกระเป๋า นาฬิกา 
รองเทา้ และขา้วของเครื,องใชต่้างๆ ภายในบา้น เครื,องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ,งส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ที,
ผลิตและจําหน่ายในประเทศญี,ปุ่ น นําท่านสู่ ดวิตีAฟร ี(Duty Free) อิสระใหท้่านเลือกซื.อสนิคา้
ปลอดภาษี ทั .ง เสื.อผา้ นํ.าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย นําท่าน ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดี 
อาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื,องใชต่้างๆ ภายในบา้น เครื,องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ,ง
ส่วนใหญ่ เ ป็นสินคา้ที,ผลิตและจําหน่ายในประเทศญี,ปุ่ น  อิสระชอ้ปปิ. ง  ถนนทานุกิโคจิ 
(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีื.นที,ทั .งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก
จากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครืkองดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ 
ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัAงยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนืkองจากมเีกมเซ็นเตอร ์และ
ตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั.นที,นี,ยังมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ย
ตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่อกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมนู บุฟเฟ่ตช์าบู + ขาปู  
ทีkพกั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีkหา้ เมอืงซปัโปโร - ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั – สวนหมภูีเขาไฟโชวะชนิซนั – ทะเลสาบโทยะ – หุบ
เขานรกจโิกกุดาน ิ- เมอืงซปัโปโร - ชอ้ปปิA งซูซูกโินะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  
เดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั นําท่านเขา้ชม สวนหมภูีเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 
Bear Park) เป็นสถานที,เพาะพันธุห์มสีนํี.าตาล นักท่องเที,ยวสามารถเยี,ยมชมลูกหมสีนํี.าตาลไดอ้ยา่ง
ใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที,ไม่ดุรา้ยโชวล์ีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที,ยว เป็นภาพ
ที,น่ารักน่าเอ็นดูทีเดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี.ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง
มนุษย ์ซ ึ,งจะมองเห็นหมสีนํี.าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ,นของหมผ่ีานรูระบายอากาศ
เล็กๆ นอกจากนี.ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ.ล ใหนั้กท่องเที,ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางสู ่
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 
กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั .งอยู่ใกลกั้บทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี.
มีความพเิศษตรงที,นํ.าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิ
เล่น ปั,นจักรยาน หรือล่องเรือชมทวิทัศน์ (มคี่าใชจ้่ายเพิkมเตมิท่านละ ผูใ้หญ่ 1,420 เยน เด็ก 
710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ (Nakajima Island) 
สามารถลงไปเดนิเล่นได ้(ยกเวน้ฤดูหนาว) 

เทีkยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนั.นนําท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที,  งดงาม 
นํ.ารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนี.มแีร่ธาตุกํามะถันซึ,งเป็นแหล่งตน้นํ.าของย่านบ่อนํ.ารอ้นโนโบรเิบทสึ
นั,นเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึ.นเนนิไปเรื,อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุ
มะ (Oyunuma) เป็นบ่อนํ.ารอ้นกํามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื,อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ 
บางบ่อมีอุณหภูมิที,รอ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย นํ.าที,ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธาร
เรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์
ที,งดงาม นําท่านเดนิทางกลับเมอืงซปัโปโร จากนั.นสู่ มติชุยเอาทเ์ลท (Mitsui Outlet)  เป็น
แหล่งชอ้ปปิ.งที,มพีื.นที,ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิคา้แบรนดต่์างๆ จําหน่ายเสื.อผา้ผูห้ญงิ 
ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลือกมากมาย อิสระชอ้ปปิ. งย่าน ซูซูกิโนะ 
(Susukino) ย่านกนิดื,ม เที,ยวกลางคนืที,ใหญ่ที,สุดของภาคเหนือในประเทศญี,ปุ่ น และถอืเป็นย่านที,
คกึคักและมีชวีติชวีาที,สดุของเมอืงซัปโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 
เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาคํ,าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆใน
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ย่านนี.จะเปิดไฟประชันกัน สสีันละลานตาดงึดูดลูกคา้กันเต็มที, รอบๆบรเิวณนี.มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั .งไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 
รา้น ตั .งอยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึ.นลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกลูกคา้
เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด  

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ  
ทีkพกั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีkหก สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  
สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที,ยวบนิที, XJ621 
15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปี,ยม 

บรกิารอาหารและเครืkองดืkมบนเครืkอง 

 
 

สําหรบัลูกคา้ทา่นทีkไมเ่อาต ั¢วเครืkองบนิ   หกัคา่ต ั¢วออก 8,000 บาท 
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ฤดูหนาวในญีkปุ่นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี,โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที,ท่องเที,ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที,ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื,นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื,อแสงแดดกระทบ
หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัAน*  
** ท ัAงนีAหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีkยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีkเป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซืAอต ั¢วภายในประเทศทุกคร ัAง  เพืkอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ�   รายการทัวร์สามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื,องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง มอิาจเพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั .งนี.ขึ.นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั.นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตาม
สถานที,ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ü ค่าตั�วเครื,องบนิไป-กลับตามรายการที,ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ.ามัน  
ü ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
ü โรงแรมที,พักตามที,ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามรายการที,ระบุ    
ü ค่าอาหาร ตามรายการที,ระบุ   
ü ค่าเบี.ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที,ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 
ü ภาษีมูลค่าเพิ,ม 7 % และภาษีหัก ณ ที,จ่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 
× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที,มไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี,ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื,นรอ้งขอวีซ่าอีกครั .ง (เนื,องจากทางญี,ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื,นวซีา่เขา้ประเทศญี,ปุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ี,ประสงคพํ์านักระยะสั .นในประเทศญี,ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี,ปุ่ นประกาศใหย้ื,นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ,ม 2,000 บาท สําหรับการยื,น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที,กระเป๋าสัมภาระที,มีนํ.าหนักเกินกว่าที,สายการบนินั.นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 

× ค่าภาษีนํ.ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื,องบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ,น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึAนตํkา 34 ท่าน หากตํ,ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที,จะชําระ
ค่าบรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดินทางและเลื,อนการเดินทางไปในวันอื,นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 
 

เง ืkอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  
« มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที,ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  
« สว่นที,เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ชาํระมัดจําตามที,กําหนด ขออนุญาตตัดที,นั,งใหลู้กคา้ท่านอื,นที,รออยู่ 
• หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงื,อนไข 
• เมื,อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ที,ไดร้ะบุไวท้ั .งหมดนี.แลว้ 
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• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืkอพนกังานขายมาทาง

อเีมล ์ 
• สง่รายชืkอสํารองทีkน ัkง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืkอพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีkยวทรปิใด, วนัทีkใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืkอ-นามสกุล และอืkนๆ เพืkอใชใ้นการจองต ั¢วเครืkองบนิ
ท ัAงส ิAน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ.นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อย่างตํ,า 2 หนา้หากไม่มั,นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืkอนไขยกเลกิการจอง  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัAงหมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัAงหมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุ๊ปทีkเดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีkตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีkมกีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีkพกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีkยวบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัAงมดัจํา 
หรอืคา่ทวัรท์ ัAงหมด เนืkองจากคา่ต ั¢วเป็นการเหมาจา่ยในเทีkยวบนิน ัAนๆ 

หมายเหตุ กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมืองทั .งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที,
ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที,จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั .งสิ.น รวมถงึ เมื,อท่านออกเดนิทาง
ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั .งสิ.น 
 

ขอ้มูลเพิkมเตมิ เรืkองต ั¢วเครืkองบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื,อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที,สายการบิน และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีkน ัkงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซึ,งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการออกตั�ว
เครื,องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั.น  
 

ขอ้มูลเพิkมเตมิ เรืkองโรงแรมทีkพกั 
Ø เนื,องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี,ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 
Ø กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ.นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี,ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื,อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิkมเตมิเรืkองสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
Ø สําหรับนํ.าหนักของสัมภาระที,ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื,องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั .นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ.าหนักเพิ,มเป็นสทิธขิองสายการบนิที,ท่านไม่อาจ
ปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นที,โดนเรยีกเก็บเพิ,ม) 

Ø สําหรับกระเป๋าสัมภาระที,ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ.นเครื,องได ้ตอ้งมีนํ.าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ.ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ.ว) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิ.ว)  

Ø กรณีที,ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ.าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้,ากว่ามาตรฐานได ้ทั.งนี.
ขึ.นอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับภาระสว่นของค่าใชจ่้ายที,สัมภาระนํ.าหนัก
เกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นที,โดนเรยีกเก็บเพิ,ม) 

Ø ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมกีารเปลีkยนแปลงตามความเหมาะสม เนื,องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที,พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
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อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึkงเป็นเหตุการณ์ทีkนอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์ เนื,องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคภัีย ทั.งๆ ที,สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที,ท่านเดนิทางท่องเที,ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัAงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที,ท่องเที,ยวใดที,ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื,องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัAงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี. 
Ø กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื,องจากมสีิ,งผดิกฎหมาย หรอืสิ,งของหา้มนําเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื,อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที,ทางกองตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

Ø กรณีที,สถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเนื,องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
Ø กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที,

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีkปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีkประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัAนในประเทศญีkปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืkอการท่องเทีkยว เยีkยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืkนเอกสารในข ัAนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพืkอยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีkปุ่น* ดงัตอ่ไปนีA 

1. ตั�วเครื,องบนิขาออกจากประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ,งที,ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที,อาจเกดิขึ.นในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื,อ ที,อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีkปุ่น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีkปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ,ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที,จะกระทําในประเทศญี,ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ,งที,ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานักระยะสั .น 
3. ในขั .นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี,ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี,ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี,จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัAงหมดก่อนทําการจอง เพืkอความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีkจะเลืkอนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึAน ในกรณีทีkมผูีร้่วมคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บค่านํ.ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ,ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี,ยนเที,ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื,องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ,งของผดิกฎหมาย ซึ,งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิสิ,งของสญูหาย อันเนื,องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที,ยวเอง  

6. เมื,อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์.งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั.งหมด  

7. รายการนี.เป็นเพียงขอ้เสนอที,ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั .งหนึ,ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที,พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ,งอาจจะปรับเปลี,ยนตามที,ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื,องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที,เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี, / 
ปลอดบุหรี,ได ้โดยอาจจะขอเปลี,ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี,พัก ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั.งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั.น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที,ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที,ยว อันเนื,องมาจากการกระทําที,ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี,ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ,ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี,ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที,ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที,นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึ,งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที,ตอ้งเร่งรบี เพื,อใหไ้ดท่้องเที,ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื,มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ,มในวันที, 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที, 4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 4 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง ในวันนั.นๆ มิ
อาจเพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตามสถานที,ในโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื,อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั .งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ,ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที,ใชท้ั .งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืkอผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชืkอไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื,นตามที,ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไม่ทานเนื.อวัว ¨ ไม่ทานเนื.อหม ู ¨ ไม่ทานสัตวปี์ก ¨ ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื,นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงืkอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืkอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 


