
 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N 
ซุปตาร ์พาวเดอร ์สโนว ์คโิรโระ 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 
 

เยอืน หมูบ่า้นมคัคะร ิหมูบ่า้นชนบทที9สรา้งบา้นหมิะไวห้ลบหนาว 



 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท!์! รบัประทานอาหารภายในบา้นหมิะ 
สมัผสั Powder Snow ณ ลานสกคีโิรโระ  

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 
เพลดิเพลนิใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชอ้ปปิM งยา่นเต็มอิ9ม ณ ทานกุโิคจ ิและ ซูซูกโินะ 
นอนสก ี1 คนื พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าป ู , Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี9ยว อณุหภมู ิ  

01-05 ธนัวาคม 2562 BUS1 28,888.- 9,900.- -4°C - 1°C  

01-05 ธนัวาคม 2562 BUS2 28,888.- 9,900.- -4°C - 1°C  

06-10 ธนัวาคม 2562 BUS1 28,888.- 9,900.- -4°C - 1°C  

06-10 ธนัวาคม 2562 BUS2 28,888.- 9,900.- -4°C - 1°C  

08-12 ธนัวาคม 2562 BUS1 28,888.- 9,900.- -4°C - 1°C  

08-12 ธนัวาคม 2562 BUS2 28,888.- 9,900.- -4°C - 1°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลี9ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัMง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื9องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ9ากวา่ 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานีMไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี9ปุ่ น - เมืองซปัโปโร –                    

ชอ้ปปิM งซูซูกโินะ 

05.30 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

08.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น เที�ยวบนิที� XJ622  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

17.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนั�นนําท่านสู่ ย่านซูซูกโินะ (Susukino) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง) ย่านกนิดื�ม เที�ยว
กลางคนืที�ใหญท่ี�สดุของภาคเหนือในประเทศญี�ปุ่ น และถอืเป็นยา่นที�คกึคักและมชีวีติชวีาที�สดุของเมอืงซัป
โปโรอีกดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้ิน 
Susukino ในเวลาคํ�าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในยา่นนี�จะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลานตาดงึดดู
ลกูคา้กันเต็มที� รอบๆบรเิวณนี�มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั �งไนตค์ลับ บาร ์คารา
โอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตั �งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึ�น
ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ 



 

 

 

 

 

 

 

ที9พกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9สอง เมอืงโอตารุ – คลองโอโตรุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตีM - ลานสกคีโิรโระ รสีอรท์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 นําท่านสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โอตารุเป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซัป
โปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยูบ่นที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งง ุซึ�งเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที�มชีื�อเสยีง 
คลองโอตาร ุหรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดัง
เกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่
นี�สรา้งเมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี�
โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็น
สถานที�ทอ่งเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนําท่านเดนิ
ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box) พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ�งในรา้นคา้ที�
ใหญ่ที�สุดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ�งใน
สถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ 



 

 

 

 

 

 

 

เมอืงที�มชีื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุน่ให ้
เรอื แตปั่จจบุันนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น
โรงงานที�มีชื�อเสียงและเก่าแก่ที�สุดของเมือง โดยก่อตั �งขึ�นตั �งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที�มีอยู่
มากมาย และผลงานที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของโรงงานแห่งนี�ก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นั�นเอง 
นอกจากนี�ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที�ยวดว้ย เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตีM (Kitty 
Café) เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และถา่ยรูป
ตามอัธยาศัย นําท่านชอ้ปปิ� ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิกระเป๋า 
นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งสว่นใหญ ่เป็นสนิคา้ที�
ผลติและจําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น  

เที9ยง     อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกคีโิรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ลาน
สกียอดนิยม ที�ข ึ�นชื�อเรื�องความหนานุ่มของหิมะ จนถูกขนานนามว่า Powder Snow ท่านสามารถ
สนุกสนานไปกับกจิกรรมบนลานสก ีทั �ง Snow Mobile และคอรส์สกใีหเ้ลอืกถงึ 21 คอรส์ เหมาะสําหรับนัก
สกมีอือาชพีและมอืสมัครเลน่ นอกจากนี�ยังมโีรงเรยีนสอนสก ี- สโนวบ์อรด์สกสํีาหรับเด็กที�มอีายตุั �งแต ่3 ปี
ขึ�นไป มีกจิกรรมในร่มและรา้นอาหารที�สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที�ยวอย่างหลากหลาย อสิระใหท้่าน
เพลดิเพลนิตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

เย็น  รบัประทานอาหารคํ9า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) เมนบูฟุเฟ่ตอ์นิเตอร ์พรอ้มขาป ู 

ที9พกั  KIRORO SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9สาม หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ- ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั (โดยรถ) – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั – ทะเลสาบ
โทยะ – บา้นหมิะ ณ หมูบ่า้นมคัคะร ิ- เมอืงซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั�วโมง) เป็นหบุเขาที�งดงาม นํ�ารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นี�มแีร่ธาตกุํามะถันซึ�งเป็นแหลง่ตน้นํ�าของยา่น
บอ่นํ�ารอ้นโนโบรเิบทสนัึ�นเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไต่ขึ�นเนนิไปเรื�อยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะ
พบกบับอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื�อยๆก็จะเป็น
บ่อเล็กๆ บางบ่อมอีุณหภูมทิี�รอ้นกว่า และยังมบี่อโคลนอกีดว้ย นํ�าที�ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธาร
เรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที�
งดงาม เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั นําท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-



 

 

 

 

 

 

 

Shinzan Bear Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีนํี�าตาล นักทอ่งเที�ยว
สามารถเยี�ยมชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไมด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้นขอ
อาหารจากนักท่องเที�ยว เป็นภาพที�น่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี�ก็สามารถเขา้ไปยัง
หอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซ ึ�งจะมองเห็นหมสีนํี�าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ�นของ
หมผี่านรรูะบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี�ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ�ล ใหนั้กทอ่งเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกี
ดว้ย 

เที9ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นทะเลสาบขนาดใหญรู่ป
วงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั �งอยู่ใกลก้ับทะเลสาบชโิกส ึ
(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี�มคีวามพเิศษตรงที�นํ�าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็
เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิเลน่ ปั�นจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน ์(มคีา่ใชจ้า่ยเพิ9มเตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่
1,420 เยน เด็ก 710 เยน) 

จากนั�นนําท่าน หมูบ่า้นมคัคะร ิ(Makkari) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง)  ตั �งอยู่ทางตอนใตข้อง
ภูเขา Yotei เมอืงนเิซโกะ เป็นหมู่บา้นในชนบท เนน้การเกษตรเป็นอตุสาหกรรมหลัก พชืผลหลักคอืมัน
ฝรั�ง, หัวไชเทา้,แครอทและรากลลิลี� ในชว่งฤดูหนาวเนื�องจากอากาศหนาวเย็น ชาวบา้นนยิมทํากระท่อม
หมิะ หรอืภาษาญี�ปุ่ นเรยีกวา่ คามาครุะ (Kamakura) ไฮไลท!์!! ใหท้า่นไดห้ลบอากาศหนาว ทํารา่งกาย
ใหอ้บอุน่ภายในกระทอ่มหมิะ พรอ้มกบัรับประทานอาหารเย็น  

เย็น      รบัประทานอาหารคํ9า ณ บา้นหมิะ (5)  

ที9พกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 

ว ั น ที9
ส ี9

 ศาลเจา้ฮอกไกโด - ชอ้ปปิM งดวิตีMฟร ี- ชอ้ปปิM งทานกุโิคจ ิ- สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด 
ประเทศญี9ปุ่ น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอื เดมิชื�อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อใหส้มกับ
ความยิ�งใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี�คอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวาม
สงบสขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน อสิระชอ้ปปิ�ง ดวิตีMฟร ีใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี 
ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

เที9ยง     อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั�นอสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีื�นที�
ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื9องดนตร ี
วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัMงยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื9องจาก
มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�นที�นี�ยังมกีารตกแตง่บน
หลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น 

18.20 น.    เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ623 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 
 

 

วนัที9หา้  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

00.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที9ไมเ่อาต ั}วเครื9องบนิ   หกัคา่ต ั}วออก 7,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญี9ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบ
หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัMน*  

** ท ัMงนีMหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที9ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศที9เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นทาํการ

ซืMอต ั}วภายในประเทศ  เพื9อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ�  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิbในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัcวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

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

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีณ ที�จา่ย 3 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีMไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัcวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 
 

เดนิทางขึMนตํ9า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 

เง ื9อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื9อพนกังานขายมาทางอเีมล ์ 

• ส่งรายชื9อสํารองที9น ั9ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื9อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที9ยวทรปิใด, วนัที9ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื9อ-นามสกลุ และอื9นๆ เพื9อใชใ้นการจองต ั}วเครื9องบนิท ัMงส ิMน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื9อนไขยกเลกิการจอง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึMนไป คนืเงนิท ัMงหมด 
2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจาํท ัMงหมด 

3. กรุป๊ที9เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที9ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี9มกีารการนัตคีา่มดัจําที9พกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที9ยวบนิ พเิศษเชน่ 



 

 

 

 

 

 

 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัMงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัMงหมด 
เนื9องจากคา่ต ั}วเป็นการเหมาจา่ยในเที9ยวบนิน ัMนๆ 

 

ขอ้มลูเพิ9มเตมิ เร ื9องต ั}วเครื9องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที9น ั9งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตัcวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัcว 
REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ9มเตมิ เร ื9องโรงแรมที9พกั 
� เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่

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

� กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิb ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ9มเตมิเร ื9องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

� สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้
(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�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�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
ขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง
ชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี9ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก การจราจร 
เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อคัคภียั หรอืไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ9งเป็นเหตุการณ์ที9นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbในการ
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิbในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี� 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง 

� กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที�พํานักอยู่
ในประเทศไทย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี9ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี9ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัMนในประเทศญี9ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื9อการทอ่งเที9ยว เยี9ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื9นเอกสารในข ัMนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื9อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีM 

1. ตัcวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

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

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

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

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี9ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

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

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัMงหมดกอ่นทําการจอง เพื9อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี9จะเลื9อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึMน ในกรณีที9มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิbการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  



 

 

 

 

 

 

 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิbในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื9อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื9อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื9อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื9อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 

ลาํดบั ชื9อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื9อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


