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รหัสโปรแกรมทัวร์   HOKKAIDO ICE BREAKER MAR-TG-W39 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 

เดนิทำงกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บุฟเฟตข์ำปูยกัษ ์++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดนิทำง รำคำผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว กรุ๊ปละ 31 คน 

15 – 19 มกรำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

18 - 22 มกรำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

22 - 26 มกรำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

25 - 29  มกรำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

25 กุมภำพนัธ ์– 1 มนีำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

04 – 08 มนีำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

09 – 13 มนีำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

11 – 15 มนีำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 

12 – 16 มนีำคม 2560 38,888.- 7,900 1 บสั 
 

** ปล. ไม่มรีำคำเด็ก เน ือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิไกด ์ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

20.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เท ี่ยวบนิที ่

TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
 

วนัที่สอง สนำมบินชิโตเช่  - เม ืองฟุรำโน ่- เมอืงบเิอะ -  ลำนสกฟีุรำโน่ -เมอืงอำซำฮิคำว่ำ - 

สวนสตัว์อำซำฮยิำมำ่ - ออิอน ทำวน ์
 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงฟุรำโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ท ีข่ ึน้ชือ่เรื่องดอกไมแ้ละลานสก ีผ่าน 

เมอืงบเิอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมิทัศนท์ ี่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ 

ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับธรรมชาตสิองขา้งทาง เช่น กลุ่มตน้สนที่อยู่บนเขา Mild Seven Hill ซึ่ง

เคยใชเ้ป็นโฆษณาบุหรีย่ี่หอ้นงึ ตน้พอปลาร ์(Poplar) ชือ่ว่า Ken และ Mary ก็ถูกใชถ้่ายเป็นโฆษณา

รถยี่หอ้นงึ และตน้โอ๊คชือ่ว่า Seven Star ก็เคยใชถ้่ายลงบนซองบุหรีย่ี่หอ้นงึ เช่นกัน 
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 เดนิทางสู่ ลำนสกฟีูรำโน ่(Furano Ski Area) เป็นสกรีสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของ ฮอกไกโด 

เคยใชแ้ข่งขันสกรีะดับโลกมาแลว้ พื้นท ีเ่ล่นสกปีระกอบดว้ยยอดเขา 2 ยอดเชือ่มต่อกัน มทีัง้ทางลาด

ต ่าส าหรับผูเ้ริม่ตน้ และทางที่สูงชันมากขึน้ตามล าดับ นอกจากนียั้งมลีานสโนวบ์อรด์ เหมาะส าหรับ

นักท่องเทีย่วมากันเป็นครอบครัว และสนใจกจิกรรมหมิะต่างๆ เช่น กำรล่องแพหมิะ รถลุยหมิะ 

พำรำเซล และสุนขัลำกเลื่อน (รำคำไม่รวมค่ำกิจกรรม - ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ : รำคำ

โดยประมำณ   สก ี5,500 เยน / บอรด์ 5,500 เยน / เสื้อผำ้ 5,300 เยน) 

 !!!ไฮไลท ์ถ่ายรูปสุนัขลากเลือ่นท่ามกลางหมิะขาวโพลน (ไม่รวมค่าน่ังจ่ายเพิ่ม 5,500 เยน) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอำซำฮิคำว่ำ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทาง

ตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีสุ่ดในฤดูหนาว ของประเทศญีปุ่่น  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 
 

 

 

 
 

น าท่านสู่ สวนสตัวอ์ะซำฮยิำมำ่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ ีม่ชีือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิด

จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ท ี่ไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์ก้ว

ผำ่นสระวำ่ยน ำ้ของเหล่ำเพนกวนิ และโดมแก้วขนำดเล็กทีอ่ยูต่รงกลำงของโซนหมขี ัว้โลก

และหมำป่ำ ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสัตวแ์ห่งนียั้งเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพำเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ จากนัน้น า

ท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออน ทำวน ์(อยู่ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่น 

อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ ีน่ ีเ่ช่นกัน 

เย็น      อิสระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ อิออน ทำวน ์

หลังอาหารหากน าท่าน แชอ่อนเซ็นธรรมชำต ิสไตลญ์ีปุ่่นแท ้ๆ  (ดำ้นนอกโรงแรม รำคำนีไ้มร่วม

คำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ 600 เยนตอ่ทำ่น ลูกคำ้ทำ่นใดประสงคจ์ะแชส่ำมำรถแจง้ไกดไืดเ้ลย)  

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัที่สำม เมอืงมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตดัน ้ำแข็ง - เม ืองอำซำฮิคำว่ำ – หมูบ่ ้ำนรำเมน – ออิอน 

ทำวน ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

เดนิทางสู่ เมอืงมอนเบ็ทสึ เป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉยีงเหนอืของเกาะฮอกไกโด และเป็น

จุดตัง้ตน้อกีแห่งในการรออกเรอืตัดน ้าแข็งน าท่าน ล่องเรอืตัดน ้าแข็ง(Garinko II)  

!!!ไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทสึ เรอื Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ัง

ทะเลโอคอทสก ์น านักท่องเทีย่วไปชมกอ้นน ้าแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนอื ในช่วงปลายฤดูหนาว

เดือนกุมภาพันธ์-มนีาคม เดิมเรือนี้ใชเ้พื่อส ารวจน ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริ่มน ามาใช ้เป็นกิจกรรม

ท่องเท ีย่วตัง้แต่ปี 2004 การล่องเรอืแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ช่ัวโมง จนสมควรแก่เวลา  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอำซำฮิคำวำ่ เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลาง

ของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีสุ่ดในฤดูหนาว ของประเทศญีปุ่่น  

น าท่านสู่ หมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวำ่ ทีร่าเมนของทีน่ ีม่รีสชาตอิันเป็นเอกลักษณแ์ละไดรั้บการกล่าว

ขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดย

รวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน!! 
ไฮไลท์ หมูบ่้ำนรำเมนทีร่วบรวมร้ำนดงัข ัน้เทพไว้ในทีเ่ดียว !! และยังมีหอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดง

ประวัติความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ ี่สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทุ กๆ รา้นจะสรา้ง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa 

Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ท ีเ่ก่าแก่ท ี่สุดในอาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น 

Ramen Shop Tenkin ที่เชือ่มั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพใ้ครที่ส าคัญ ราเมง ถ ือเป็น

อาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิ ีห่ลากหลายจึงเป็นทีถู่กใจ
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ของคนญีปุ่่นทุกเพศทุกวัย 

เย็น  อิสระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ หมูบ่ำ้นรำเมน 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออน ทำวน ์(ฝ่ังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮา

ซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนม

ขึน้ชือ่ของญีปุ่่น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ ีน่ ีเ่ช่นกัน 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  
 

วนัที่สี ่ เมอืงซปัโปโร -เมอืงโอตำรุ - คลองโอตำรุ – พพิ ิธภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่ำแกว้คิ

ตำอชิิ -  รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้- ช้อปป้ิงทำนุกโิคจ ิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภูมภิาคฮอกไกโด และมพีื้นท ีข่นาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญีปุ่่น ซัปโปโรมชีือ่เสยีงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกฬีาโอลมิปิกเกมส์

ฤดูหนาวทีน่ ี ่และเป็นเมอืงทีรู่จั้กกันดใีนการจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร พเิศษ!!! เมนู ชำบู + ขำปูยกัษ์  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตำรุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชีือ่เสยีง “คลองโอตำรุ” หรอื “โอ

ตำรุอุนงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณ

โดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่  

ไฮไลท์!!! บรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึ้นจากการถม

ทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเท ีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตร ี

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรใีน

ญีปุ่่น โดยตัวอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 

 

ชม โรงเป่ำแกว้คติำอิช ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดย

ในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่

ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเก่าแก่ท ีสุ่ดของ

เมอืง โดยก่อตัง้ขึน้ตั ้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่ ีอยู่มากมาย และผลงานทีม่ชีื่อเสยีงมาก

ทีสุ่ดของโรงงานแห่งนีก้็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนียั้งมสีอนวิธกีารเป่าแกว้

ใหก้ับนักท่องเท ีย่วดว้ย เดนิทางสู่ รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัว

การตู์นแมวชือ่ดัง คติตี้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สินคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทำนุกิ
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โคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื้นท ีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น

แหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่ำงร้ำนขำยกิโมโน เครื่องดนตร ีวดิีโอ โรงภำพยนตรแ์ล้ว ยงัมี

รำ้นอำหำรมำกมำย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่ำวยัรุน่ดว้ย เนือ่งจำกมเีกมเซ็นเตอร ์และตู้

หนบีตุ๊กตำมำกมำย รอ้นดองก ีรำ้น 100 เยน นอกจากนัน้ท ีน่ ียั่งมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตา

ทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  อิสระรบัประทำนอำหำรเย็น 

ทีพ่กั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่  
 

วนัที่หำ้ สนำมบนิชิโตเซ ่– กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

10.55  น.     เหนิฟ้าสู่ เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG671 

16.11 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

ส ำหรบัลกูคำ้ท่ำนทีไ่ม่เอำต ัว๋เคร ือ่งบนิ   หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท 
 

ฤดูหนำวในญีปุ่่นมีข้อควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี่โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที่ท่องเท ีย่วต่างๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ี และถา้เท ี่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื่นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทำ่นใดมไีฟล์ทบนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ี่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบ ีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งด ืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอว ีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเด ิม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้  

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหน้ำทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทำงขึ้นต ่ำ 34 ทำ่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดที ี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

 
 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข  

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์ 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ั่ง ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วำ่ตอ้งกำรเด ินทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปก ับใครบ้ำง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอื

เด ินทำง(Passport) มำให้ ทำงบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่ำเสยีหำยอนัเกิดจำกควำม

ผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบินท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลิกกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
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ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเด ินทำงเป็นหมูค่ณะ  ผูโ้ดยสารจะตอ้งเด ินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเล ือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษัททัวร ์เรยีกเก็บ  และกำรจดัทีน่ ั่งของกรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิกำรเด ินทำง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เคร ือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั้น  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด ีย่ว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ ในการปรับเปล ีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นส ิทธิของสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้ เคร ือ่งได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ  7 กโิลกรัม และมีความ

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

เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีทีต่ อ้งมบี ินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับภาระส่วนของคา่ใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบ ิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีน่อกเหนือกำรควบคุมจำกทำงบริษทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผู เ้ด ินทาง เด ินทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤต ิส่อไปในทางเส ือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
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 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเที่ยว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคุีณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซี่ำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพ ือ่ควำมถูกตอ้ง

และควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งท่ำนลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลื่อนกำรเด ินทำง หรือปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผูี ้รว่มคณะไมถ่ึง 30 

ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบ ิน, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร ์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบริษัทฯ อกีครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี ่/ 

ปลอดบุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับความพรอ้มใหบ้ร ิการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได  ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งน้อย 7 วนัก่อน

กำรเดนิทำง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถึงวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


