
 

 

รหัสทัวร ITV1902340 
ทัวรญ่ีปุ�น Hokkaido Ice Breaker 5 วัน 3 คืน (XJ) 
พักออนเซ็น(โซอุนเคียว/โอเอะ ฮงเกะ) 1คืน อาซาฮิคาวะ 1คืน ซัปโปโร 1คืน 
ชมเทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว Sounkyo Hyobaku Festival 2020  
สัมผัสประสบการณลองเรือตัดน้ําแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise 
เท่ียวหน่ึงในสวนสัตวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในญ่ีปุ�น ท่ีสวนสัตวอาซาฮิยามะ 
พิเศษ!!! พาเที่ยวครบทุกวัน ทานบุฟเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอ้ัน!!!  WIFI ON BUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันทีห่น่ึง    กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
20.30น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3เคานเตอรสาย

การบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�า 

23.55น.  นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน THAI AIR  
ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการ
จําหนาย/ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน ) 

 
วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตะเสะ - อาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวะ -สวนสัตวอาซาฮิ
ยามะ  - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น   
อาหาร กลางวัน (ราเมน) ,เย็น 
 
กรุปเดินทางวันที่ 8-12 กุมภาพันธ 63 โปรแกรม เที่ยวรายละเอียดดังน้ี 
วันที่ 9ก.พ.   สนามบินนิวชิโตะเสะ - อาซาฮิคาวา  - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว

อาซาฮิยามะ  - พักโอเอะ ฮงเกะออนเซ็น 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศ

ยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจ
สวนตัว นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา (Asahikawa) เมืองใหญอันดับสองใน
เกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร ต้ังอยูทางตะวันออกของซัปโปโร นําทานเดินทางสู 
หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa Ramen Village) ถือกําเนิดข้ึนในป 
1996 โดยการรวบรวมรานราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวามาอยูรวมกันเปน
อาคารหลังคาเดียว มีรานราเมง 8 ราน  เปรียบเสมือนหมูบานราเมนที่รวบรวมราน



 

 

ดังๆไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติความเปนมาของหมูบานแหงน้ี
ดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบานราเมน (ม้ือท่ี1) เมนูราเมน (บริการคูปอง
ทานละ 1,000เยน เลือกทานราเมนไดตามอัธยาศัย) 

 
บาย นําทานเดินทางสู สวนสัตวอาซาฮยิามะ Asahiyama Zoo ไดรับความนิยมมาก

ที่สุดในญ่ีปุ�น ซ่ึงในแตละปจะมีผู
เขาชมความนารักของสัตวตางๆ 
ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบท่ีทาน
เคยเห็นในสวนสัตวทั่วๆ ไปถึง
กวาปละ 3 ลานคนจากทั่วโลก 
โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมี
แนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี  และเปนไปตาม
ธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูท่ีแทจริงของ
สัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากข้ัวโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ แพนดา
แดง ไฮไลทสําคัญ! ของที่น่ีคือการชมการเดิน ขบวนพาเหรดของนก
เพนกวินท่ีใหทานไดชมอยางใกลชิด(พาเหรดแพนกว้ิน11.00/14.30 
ชวงเวลาอาจมีเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับทางสวนสัตว และในชวงฤดู
หนาวสวนสัตวจะปดเวลา15.00น.) จากน้ันนําทานเดินทาง  สูโซอุน
เคียวเปนหมูบานออนเซนขนาดเล็ก ต้ังอยูเมืองคามิกาวะ ท่ีอยู
ทามกลางขุนเขาแหงอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง มีธรรมชาติทิวทัศนที่งดงาม นําทาน
ชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกาลน้ําตกน้ําแข็งแหง Sounkyo 
(Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซ่ึงจัดเปน
ประจําทุกป และในปน้ีจะจัดข้ึนต้ังแตวันท่ี 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2563 โดยจะ
จัดแสดงประติมากรรมท่ีทําจากหิมะ และน้ําแข็ง อาทิ เสาน้ําแข็งอุโมงคน้ําแข็ง และ
โดมน้ําแข็งบนพ้ืนท่ีกวา 10,000 ตลอดแนวแมน้ําอิชิคาริ (Ishikari River) ซ่ึงจะมี
การประดับประดาไฟ สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พักโซอุนเคียวออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือที่2) 
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเม่ือยลา
และจะทําใหผิวพรรณสวยงามและยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย  
 พัก: Sounkyo Mount View Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5วันกอนวันเดินทาง)   



 

 

วันที่สาม     น้ําตกกิงกะ น้ําตกริวเซ - หอคอยโอคอทสก- มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ําแข็ง Ice 
Breaking Garingo - Cruise – อาซาฮิคาวา -  หางAeon Mall                
  อาหารเชา,กลางวัน 
กรุปเดินทางวันที่ 8-12 กุมภาพันธ 63 โปรแกรม เที่ยวรายละเอียดดังน้ี 
วันที่10ก.พ. เมืองอะบาชิริ – ลองเรือตัดน้ําแข็งออโรรา(Abashiri Drift Ice Ryuhyo 

Aurora) - พิพิธภัณฑน้ําแข็งขั้วโลก – น้ําตกกิงกะ น้ําตกริวเซ - เทศกาล 
Sounkyo Hyobaku Festival 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

นําทานดินทางสู น้ําตกริวเซ และน้ําตก
กิงกะ น้ําตกสองสายท่ีไหลจากบน
ภูเขาลงมาท่ีผาเปนร้ิวสวยงาม น้ําตก
ทั้งสองสายต้ังอยูหางกันเพียง 300 
เมตร สามารถสังเกตเห็นไดงาย ดานขวาคือน้ําตกริวเซ ซ่ึงถูก
เรียกวาเป  น“น้ําตกแหงดาวตก”เพราะสายน้ําเสนใหญไหลลง
มาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย  จะแลดูคลายดาวตก เคียงคู
กับน้ําตกกิงกะหรือ“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน” อยูดานซาย ในฤดู
รอนจะเห็นสายน้ําเปนร้ิวเล็กๆไขวกันไปมาดูชดชอย จัดอยูใน
น้ําตกช่ือดังหน่ึงในรอยแหงของญ่ีปุ�น ใหทานเก็บภาพความงาม
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมอนเบ็ทสึ Monbetsu เปนเมืองที่ต้ังอยู
บริเวณชายฝم�งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เปนจุดเร่ิมตนอีกแหง
หน่ึงในการออกเรือไปชม ice drift ที่ลอยมาจากข้ัวโลก (ใชระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ2.30ชม.) นําทานไป หอคอยโอคอทสก Okhotsk Tower สรางเปนหอ
กลมต้ังอยูในทะเลปลายสะพานที่ย่ืนไปในทะเล ตรงทาเรือเมืองมอนเบ็ทสึ บริเวณ
เดียวกับที่จะลงเรือตัดน้ําแข็ง จากหอน้ีนักทองเที่ยวจะสามารถดูทะเลน้ําแข็งไดท้ัง
จากดานบนและลงไปดูสภาพของทะเลน้ําแข็งจากใตนําไดดวย โดนมี  หลายช้ันคือช้ัน
ที่ 1 okhotsk Hall ทางเขาท่ีเช่ือมกับทาเรือ แสดงความเปนมาของหอคอยน้ีและ
รานขายของที่ระลึก ช้ันที่ 2 observation Hall แสดงเก่ียวกับทะเลโอคอทสกและ
ส่ิงมีชีวิตในทะเล เชน ตัวตัวคลิโอเนะ clione สัตวทะเลจ๋ิวที่มีเฉพาะในแถบน้ี และ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรตางๆ ท่ีใชสํารวจเก่ียวกับทะเลน้ําแข็ง ช้ันที่ 3 Panorama 
Hall หองชมวิวรอบทิศทาง ในวันที่อากาศดีอาจเห็นไกลถึงคาบสมุทรชิเรโดโกะ ช้ัน



 

 

B1 Aqua Gate ลงลิฟตไปท่ีกนทะเลซ่ึงลึก 7.5 เมตร เพ่ือชมสัตวทะเลที่จัดแสดง
เปนAquariumเล็กๆ และยังมีชองหนาตางใหมองเห็นสภาพใตทะเลไดอีกดวย 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี4) 

นําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Garinko II) เปนไฮไลท
หน่ึงของเมืองมอน
เบ็ทสึ เรือ Garinko II 
สีแดง จะวิ่งตัดทะเล
น้ําแข็งออกไปนอก
ชายฝم�งทะเลโอคอทสก 
นํานักทองเที่ยวไปชม
กอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากข้ัวโลกเหนือ ในชวงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 
เดิมเรือน้ีใชเพ่ือสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา เร่ิมนํามาใชเปนกิจกรรมทองเที่ยวต้ังแตป 
2004 การลองเรือแตละรอบใชเวลา 45 นาท-ี1 ช่ัวโมง (หมายเหตุ : การลองเรือ
ตลอดจนการตัดน้ําแข็ง ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศในวันน้ันๆ ซ่ึงหากในวันที่ทัศนวิสัย
ไมดี หรือมีลมแรง เรืออาจไมเปดใหบริการ ทางบริษัทไมสามารถคาดการณลวงหนา
ได/กรณีปรับเปล่ียนท่ีพักหรือพักโอเอะฮงเกะ จะนําทานไปลองเรือตัดน้ําแข็ง เรือออ
โรราที่อะบาชิริแทน และเที่ยวพิพิธภัณฑน้ําแข็งข้ัวโลกแทนหอคอยโอคอทสก) 
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักอาซาฮิคาวะ (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ2.20ชม.)  

เย็น จากโรงแรมทานสามารถเดินไป หาง Aeon Mall อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาและ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 ที่พัก: Asahikawa Smile Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  

วันที่ส่ี      โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เคร่ืองแกวโอตารุ – ซัปโปโร –  
                 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ราน Duty Free – ทานุกิโคจิ/ซูซูกิโนะ 
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอ่ัน)     
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรือง
ในฐานะที่เปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 
20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีราน
ขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ 



 

 

รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวันตกเน่ืองจากใน
อดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยควา มเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 
ฝم�งคลองที่ยังคงความเปนญ่ีปุ�นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียง
สินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกาวหนา
เรือใหญจึงเปล่ียนไปเขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายข้ึน ตึกเกาเก็บสินคาริม
คลองเหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเที่ยว
ชม ชมเคร่ืองแกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกวที่มีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของ
แกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเคร่ืองแกวช่ือดังของโอตารุ และยัง
มีเคร่ืองแกวหลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซ้ือได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการทํา
เคร่ืองแกวตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box 
Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนออนหวานชวน
ใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม
ที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดีเย่ียม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลาย
แบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลอง
ดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลง
มาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ�นและเพลงสากลมาอัดเปน
ซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชมกลองดนตรี
นารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานช่ืนชอบดวยตัวทานเอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 
(ม้ือที6่) 

บาย นําทานเดินทางสู ซัปโปโร 
ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอก
ไกโด ระหวางทางนําทานเดิน
ทางเขาสู เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด นําทานไป 
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน อิสระถายรูปและ
ซื้อของท่ีระลึกดานหนา) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ�น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรางข้ึนในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไป รานดิวต้ีฟรี ใหทานเลือกซ้ือของฝากราคาถูก 
อาทิเชน เครื่องสําอางค เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหิน 



 

 

ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สาร
สกัดจากถ่ัว หรือน้ํามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เปนตน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที7่) เมนูบุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอ้ัน 
 หลังอาหาร

เย็นทนสามารถ
อิสระชอปปم�ง
ยานทานุกิโกจิ 
เปนยานที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนท่ีบรรดาป�ายไฟโฆษ  ณาบนตึก
ตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 
ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองข้ึนลิฟตไป แตก็มีพนักงาน
ออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณ
ใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได  
 ทีพัก: Hotel Raffinato Sapporo  หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 

วันทีห่า        ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง                                        
 อาหารเชา แบบ Set Box 
 
เชา       รับประทานอาหารเชา (ม้ือท่ี 8) บริการแบบ Set Box   

หมายเหตุ: กรณีหองอาหารเชาที่โรงแรมไมสามารถเปดบริการ
ชวง06.00น.ได เพ่ือความสะดวกในเร่ืองระยะเวลาในการ
เดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับเปน Set Box แทน) 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทาง
กลับ 

09.40 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เที่ยวบินท่ี XJ621(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย/
ส่ังซ้ือบนเคร่ือง) 

15.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป  

ไมเสริมเตียง 
พักเด่ียว ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

*8-12 กุมภาพันธ 63 32,900  
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 

9,500 30 ลองเรือตัด
น้ําแข็งออโรรา 
อะบาชิริ 

12-16 กุมภาพันธ 63 31,900 9,500 30  
15-19 กุมภาพันธ 63 31,900 9,500 30  
19-23 กุมภาพันธ 63 31,900 9,500 30  
22-26 กุมภาพันธ 63 31,900 9,500 30  
26กุมภาพันธ-1มีนาคม 
63 31,900 9,500 30  
4-8 มีนาคม 63 31,900 9,500 30  
11-15 มีนาคม 63 31,900 9,500 30  
14-18 มีนาคม 63 31,900 9,500 30  
18-22 มีนาคม 63 31,900 9,500 30  
21-25 มีนาคม 63 31,900 9,500 30  

 
 หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ�น) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแก
ทาน  



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
อัตราคาบริการน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได 
การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับที่น่ังBusiness/Premium 
ต๋ัวกรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได  
 



 

 

ท่ีน่ัง Hot Seat เปนที่น่ังท่ีมีพ้ืนที่วางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนที่วางขาท่ีกวางเปนพิเศษ 
มีพ้ืนท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Airbus A330 
โซน แถวที่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถว
ทางออก Exit Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 
โซน แถวที่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 



 

 

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละ
ไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/
เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจากบริษัท ประกัน
ท่ัวไป 
อัตราคาบริการน้ี  ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 



 

 

1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-11 ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 



 

 

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


