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โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์AIR ASIA X (XJ) 
สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง ณ มอนเบทส ึ

สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสก ีเมอืงซปัโปโร 
ฟร!ี!! ถา่ยรปูกบั สนุขัลากเลือ่น  

ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิม้รสความอรอ่ยของราเมนตน้ตํารบัที ่หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ มติซุยเอา้เลท ทานกุโิคจ ิและ ซูซูกโินะ  

ฮอกไกโด เทีย่วทุกวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเรือ่งฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

13-18 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

14-19 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

15-20 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

16-21 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

17-22 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

18-23 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

19-24 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

20-25 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

21-26 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

22-27 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

23-28 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

24-29 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

25-30 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

26-31 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

27 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

28 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 
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29 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

30 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

31 มกราคม-05 กมุภาพนัธ ์2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

10-15 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

11-16 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

12-17 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

13-18 กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

14-19 กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

15-20 กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

16-21 กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

17-22 กมุภาพนัธ ์2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

18-23 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

19-24 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

20-25 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

21-26 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

22-27 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

23-28 กมุภาพนัธ ์2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

24 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

25 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

26 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

27 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

28 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 2562 31,888.- 7,900.- 34+1 

01-06 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

02-07 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

03-08 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

04-09 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

05-10 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

06-11 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

07-12 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

08-13 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 
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09-14 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

10-15 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

11-16 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

12-17 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

13-18 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

14-19 มนีาคม 2562 30,888.- 7,900.- 34+1 

15-20 มนีาคม 2562 28,888.- 7,900.- 31+1 

16-21  มนีาคม 2562 28,888.- 7,900.- 31+1 

17-22  มนีาคม 2562 BUS1 28,888.- 7,900.- 31+1 

16-21  มนีาคม 2562 BUS2 28,888.- 7,900.- 31+1 
1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 
**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเช่  - เมอืงซปัโปโร - มติชุยเอาเลต้ท ์- ลานสกโีคคุไซ ซปัโปโร - หมู่บา้นรา

เมนอาซาฮคิาวา่ 

02.20 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

10.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ย

แลว้ จากนัน้สู ่มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้

แบรนดต์า่งๆ จําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ มติซุยเอา้เลท  
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ทา่น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกโีคคไุซ ซปัโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกทีีม่ี

ชือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ี

สโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีนสาํหรับสอนเลน่สก ีใหท้า่นไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดย

หมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นหมิะทีม่คีวามปยุและนุ่มมากแตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ อสิระตามอธัยาศยั 

(ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สก ีhttps://www.sapporo-

kokusai.jp/en/rental.html)   

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้ับการกลา่ว

ขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืกําเนดิข ึน้ในปี 1996 โดย

รวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว !!

ไฮไลท ์ หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!! และยังมีหอ้งเล็กๆที่จัดแสดง

ประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ําหรับผูท้ี่สนใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้ง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa 

Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่ก่าแก่ที่สดุในอาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น 

Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน้ําซุปของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครที่สําคัญ ราเมง ถอืเป็น

อาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมีรสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถู่กใจ

ของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย  

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง – เมอืงฟุราโน ่- สุนขัลากเลือ่น - เมอืงอาซาฮคิาวา่ – อ ิ

ออน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
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เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็น

จุดตัง้ตน้อกีแห่งในการรออกเรอืตดัน้ําแข็งนําทา่น ลอ่งเรอืตดัน้ําแข็ง(Garinko II)  

!!!ไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ัง

ทะเลโอคอทสก ์นํานักทอ่งเทีย่วไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดูหนาว

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดมิเรือนี้ใชเ้พื่อสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้ เร ิ่มนํามาใช ้เป็นกจิกรรม

ทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง จนสมควรแกเ่วลา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟรุาโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนัน้

เป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาที่

เป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา นําท่าน ชมความน่ารักของ สุนขัลากเลือ่น 

(Dog Sled) ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรูปกบัสุนขัลากเลือ่น ฟร !ี!! นอกจาก

สนัุขแลว้ ยังมสีตัวอ์ืน่ๆ อาท ิมา้ เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 

ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีส่ดุในฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่ น 

นําทา่นเดนิทางสู ่จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์(ฝ่ังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออินทาวน ์

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ - เมอืงซปัโปโร - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- รา้นคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงทานุก ิ

โคจ ิ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้

ผา่นสระวา่ยนํา้ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมขี ัว้โลก

และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนี้ยังเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่ีการจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ   

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ีชือ่เสยีง “คลองโอตารุ” หรอื “โอ

ตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณ

โดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี้

สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไว ้

ที่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออี

ครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 

2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ที่ใหญ่ทีสุ่ด

ของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานที่

สาํคญัทางประวัตศิาสตรเ์มอืง จากนัน้ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่

ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น

โรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่

มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง 

นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที่ยวดว้ย  นําท่านสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย นําท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิ

กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่น

ใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น นําท่านสู ่ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น้ําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย นําท่าน ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพด ี

อาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่

สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ที่ผลติและจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่าน

การคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม
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รา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหาร

มากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตา

มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุก ิ

ขนาดใหญ่อกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาปยูกัษ ์

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ เมอืงซปัโปโร - ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั – ทะเลสาบโทยะ – หุบ

เขานรกจโิกกดุาน ิ- มติซุยเอา้เลท - ซูซูกโินะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มีสน้ํีาตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสน้ํีาตาลได ้

อย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็น

ภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ 

กรงมนุษย ์ซ ึง่จะมองเห็นหมีสน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมีผ่านรูระบาย

อากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย 

เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาว

ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) 

ทะเลสาบแห่งนี้มีความพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย 

เหมาะสําหรับเดนิเล่น ป่ันจักรยาน หรือล่องเรือชมทวิทัศน์ (มคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่

1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ

(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้นําท่านสู ่หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที ่ งดงาม 

น้ํารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตกุํามะถนัซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของย่านบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทสึ

น่ันเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ข ึน้เนนิไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบ่อโอยุนุ

มะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ํารอ้นกํามะถนั อุณหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ 

บางบ่อมีอุณหภูมทิี่รอ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย น้ําที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธาร

เรยีกว่า โอยุนมุะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์

ที่งดงาม นําท่านเดนิทางกลับเมืองซปัโปโร จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงย่าน ซูซูกโินะ 

(Susukino) ย่านกนิดืม่ เทีย่วกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่ น และถอืเป็นย่านที่

คกึคกัและมชีวีติชวีาทีส่ดุของเมอืงซปัโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 

เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาคํ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆใน

ย่านนี้จะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลานตาดงึดดูลูกคา้กันเต็มที ่รอบๆบรเิวณนี้มีรา้นอาหาร ภัตตาคาร 

สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี ทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกว่า 4,000 

รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียก

ลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด  
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เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ  

ทีพ่กั   SMILE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

12.05 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
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* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ

ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 
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 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน้ําหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได  ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน้ําหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชาํระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่ัก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อัคคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้ว

ทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต ,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 


