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HOKKAIDO MONBETSU 6D4N 

ซุปตาร ์ICE BREAKER เรอืตดัน า้แข็ง 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์AIR ASIA X (XJ) 
สกัการะพระพธุรปูองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพทุธเจา้ 

สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง ณ มอนเบทส ึ
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกนีวิฟุราโน ่
ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอน มติซุยเอา้เลท ทานกุโิคจ ิและ ซูซูกโินะ  

ลิม้รสความอรอ่ยของราเมนตน้ต ารบัที ่หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 
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ฮอกไกโด เทีย่วทุกวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ
 

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 กมุภาพนัธ ์63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

27 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

08-13 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

08-13 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

09-14 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

09-14 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

10-15 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  
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10-15 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

11-16 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

11-16 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

12-17 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

16-21 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

16-21 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- 3°C - 13°C  

17-22 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

17-22 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

21-26 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

21-26 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -7°C - 1°C  

22-27 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

22-27 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -2°C - 4°C  

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

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

9,900.- -2°C - 4°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS2 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

29 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 63 BUS1 
31,888.- 

9,900.- -6°C - 3°C  

25 กมุภาพนัธ-์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  

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  
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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 อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น.   พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด  - เมอืงฟรุาโน ่- เลน่สก ีณ ลานสกนีวิฟรุาโน ่- เมอืงบเิอะ - 

บอ่น า้สฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่  

02.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่(Furano) เมืองเล็กๆ ทีม่ีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิ

แถบนั้นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่

ในชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลกูหูลกูตา  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

เดนิทางสู่ ลานสกนีวิฟุราโน่ สก ี(New Furano Ski) ลานสกีขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ภายในโรงแรม 

New Furano Prince Hotel ลานสกแีห่งนี้มีกจิกรรมมากมายทีส่ามารถเล่นไดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่ ทัง้ 

Snow mobile , Banana Boat  หรือจะเป็นถาดเลือ่นเล็กๆ และลานส าหรับปั้นตุ๊กตาหมิะ ก็สามารถ

สนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไม่รวมค่าเล่นกจิกรรมต่างๆ ค่าเช่าชุดและ

อุปกรณ์สก ีกรณีลานสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิ ์ น าลูกคา้ไปลานสกอี ื่นแทนไดต้ามความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์)  น าทา่นสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิศันท์ีง่ดงาม
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ของภูเขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อน า้สฟ้ีา (Blue 

Pond) ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น ้า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีอง

น ้าทีเ่กดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิข ึน้จากการกัน้เขือ่นเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ 

Tokachi ที่ปะทุข ึน้เมื่อปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาที่สดใสเกนิกว่าบ่อน ้าตาม

ธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบ่อ  

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า จากน าท่านสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

(Ramen Village) ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้ับการกลา่วขานถงึความอร่อย

มายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืก าเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมน

ชือ่ดงัของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมน

ทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมีหอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้น

แห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง

ขึน้มาเพื่อดงึดดูความสนใจของลูกคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความ

เป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซปุ

ของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญี่ปุ่ น เพราะดว้ย

ความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 

ทีพ่กั  HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่าม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง - เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ชอ้ป้ิง ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu) เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอก

ไกโด และเป็นจุดตั ้งตน้อีกแห่งในการรออกเรือตัดน ้าแข็งน าท่าน  ล่องเรอืตดัน า้แข็ง (Ice 

Breaker)  !!!ไฮไลท ์ลอ่งเรอืการงิโกะ II (Garinko II) เรือสแีดงจะวิง่ตดัทะเลน ้าแข็งออกไป

นอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น านักท่องเที่ยวไปชมกอ้นน ้าแข็งที่ลอยมาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วง

ปลายฤดูหนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรือนี้ใชเ้พื่อส ารวจน ้ามันในรัฐอลาสกา้ เร ิม่น ามาใช ้เป็น
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กจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45-60 นาท ี**หมายเหตุ บางวนั

สภาพอากาศไม่เอ ือ้อ านวย อาจมกีารยกเลกิการล่องเรอืได ้ ทางบรษิทัสงวนสทิธิป์รบั

โปรแกรม ทอ่งเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ทดแทนตามความเหมาะสม** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ – เนนิพระพุทธเจา้ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- รา้นคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิง

ซูซูกโินะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้

ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมขี ัว้โลก

และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนี้ยังเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่ีการจัดให ้

เพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ  **หมายเหต ุ

เนือ่งจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากทา่นไปไมต่รงช่วงเวลาทีม่ขีบวน

พาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้เดนิทางสู ่เนนิพระพุทธเจา้ (Hill Of Buddha) ตัง้อยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็นผลงาน

ชิน้เอกอีกช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซ์

เกอร ์โดยมีลักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 

1500 ตัน พื้นทีท่ีล่อ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อีกทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิ

ทวิทัศน์ทีแ่ตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีแลดูร่มรื่น

ร่มเย็น ชว่งฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร ์และชว่งฤดูหนาวทีเ่หมือนอยู่ท่ามกลาง

ความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน อสิระใหท้า่นชืน่ชมความงามของสถานทีแ่ห่งนี้และสมัผัสพุทธ

ศาสนาในมุมมองทีต่า่งจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐาน

พระพุทธรูปทีอ่ยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่

รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแห่งฟ้า น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ(Otaru) โอตารุ

เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็น

แหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ีชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กโิลเมตร 

ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ 

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม

ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music 
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Box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่อง

ดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรเ์มอืง จากนัน้ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที่

มชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ให ้

เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้ค ิ

ตาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า

แกว้ทีม่ีอยู่มากมาย และผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล

แกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทีย่วดว้ย น าท่านสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้(Hello Kitty Café) เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่าน

ไดเ้ลือกซื้อสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมี

จ าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่อง

จามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ที่ผลติและจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ดวิตีฟ้ร ี

(Duty Free) อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย น า

ทา่น ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ 

ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมน ูบฟุเฟ่ตช์าบ ู+ ขาป ู 

ทีพ่กั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ซูซูกโินะ (Susukino) ย่านกนิดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของ

ภาคเหนือในประเทศญีปุ่่ น และถอืเป็นย่านทีค่กึคกัและมีชวีติชวีาทีส่ดุของเมอืงซปัโปโรอกีดว้ย โดย

อยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลา

ค ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชนักัน สสีนัละลานตาดงึดูดลูกคา้กนั

เต็มที ่รอบๆบรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี ทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอ

เกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึ

ตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไป

หมด  

วนัทีห่า้ เมอืงซปัโปโร - หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั 

– ทะเลสาบโทยะ - เมอืงซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงมติซุยเอา้เลท - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

จากนัน้น าท่านสู ่หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที ่ งดงาม 
น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตกุ ามะถนัซึง่เป็นแหลง่ตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสึ

น่ันเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ข ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบ่อโอยุนุ

มะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถนั อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ 

บางบ่อมีอุณหภูมทิี่รอ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย น ้าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธาร

เรียกว่า โอยุนุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทศัน์

ทีง่ดงาม เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั น าทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-

Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสนี ้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสี

น ้ าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุรา้ยโชว์ลีลาออ้นขออาหารจาก

นักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้ง

สงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนษุย ์ซ ึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของ

หมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหาร 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

หมีอีกดว้ย เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบ

วงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบชโิกส(ึLake 

Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็

เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเลน่ ป่ันจักรยาน หรือล่องเรอืชมทวิทัศน ์(มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 

ผูใ้หญ ่1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนา

กาจมิะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) 

น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร จากนัน้สู ่มติชุยเอาทเ์ลท (Mitsui Outlet)  เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีม่ีพื้นทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนดต์่างๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก 

กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) 

เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น

แหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมี

รา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตู ้

หนบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตา

ทานุกขินาดใหญ่อกีดว้ย  

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย
ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 
หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
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จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


