
 

 

รหัสทัวร TTN1902622 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด มอนเบทสึ เรือตัดน้ําแข็ง 6 วัน 4 คน [XJ] 
สักการะพระพุธรูปองคใหญ ณ เนินพระพุทธเจา 
สัมผัสประสบการณ ลองเรือตัดน้ําแข็ง ณ มอนเบทสึ 
สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกนิีวฟุราโน 
ชมความนารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตวอาซาฮิยามา 
ชอปปم�งจุใจ อิออน มิตซุยเอาเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ  
ลิ้มรสความอรอยของราเมนตนตํารับที่ หมูบานราเมน 
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  
ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไมมีวันอิสระ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง 
20.00 น.       พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เท่ียวบินที ่XJ620  
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 
ตองเสียคาใชจาย)  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ เมืองฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจา – เมืองฟุราโน - เลนสกี ณ 

ลานสกีนิวฟุราโน - เมืองบิเอะ - บอน้ําสีฟ�า – เมืองอาซาฮิคาวา – หมูบานราเมน
อาซาฮิคาวา  

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน

ศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันเดินทางสู เนินพระพุทธเจา (Hill Of Buddha) 



 

 

ตั้งอยูทางเหนือของซัปโปโร เปนผลงานช้ินเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ 
(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ�นเจาของรางวัลพริตซเกอร โดยมีลักษณะเปน
เนินเขาลอมรอบรูปปم�นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 
1500 ตัน พื้นท่ีที่ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอัน
งดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศนที่แตกตางกันทุกๆฤดู ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิ
ที่จะเต็มไปดวยตนไมเขียวขจีแลดูรมร่ืนรมเย็น ชวงฤดรูอนท่ีจะแวดลอมไดสีมวง
ของตนลาเวนเดอร และชวงฤดูหนาวที่เหมือนอยูทามกลางความขาวสะอาดของ
หิมะทีข่าวโพลน อิสระใหทานชื่นชมความงามของสถานที่แหงน้ีและสัมผัสพุทธ
ศาสนาในมุมมองที่ตางจากเดิม !!!ไฮไลท Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไป
จนถึงจุดที่ประดษิฐานพระพุทธรูปที่อยูบริเวณปลายทางของอุโมงคแลวมองยอน
ขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอนอยูรอบๆองคพระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมี
แสงแหงฟ�า จากน้ันเดินทางสู เมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็กๆ ทีม่ีอากาศเย็น
และแหงประกอบกับดินแถบน้ันเปนดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาท่ีเปนหิมะ ก็จะเปนลานหิมะ
ขนาดใหญสุดลูกหูลูกตา  

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 

เดินทางสูลานสกีนิวฟุราโน สกี (New Furano Ski) ลานสกีขนาดใหญ ต้ังอยู
ภายในโรงแรม New Furano Prince Hotel ลานสกีแหงน้ีมีกิจกรรมมากมายที่
สามารถเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ ทั้ง Snow mobile , Banana Boat  หรือจะ
เปนถาดเลื่อนเล็กๆ และลานสําหรับปم�นตุกตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนานไดตาม



 

 

อัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไมรวมคาเลนกิจกรรมตางๆ คาเชาชุดและอุปกรณสกี 
กรณีลานสกีปด บริษัทสงวนสิทธ์ิ นําลูกคาไปลานสกีอ่ืนแทนไดตามความเหมาะสม
กับสถานการณ)  นําทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่
งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ 
บอน้ําสีฟ�า (Blue Pond) ตั้งอยูฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิง
เกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพ่ือป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 
1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟ�าที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติ
ทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของ
น้ําในบอ ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสู เมืองอาซาฮิคาวา จากนําทานสู หมูบาน
ราเมนอาซาฮิคาวา (Ramen Village) ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเปน
เอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบาน
ราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาวาท้ัง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!!! หมูบาน
ราเมนท่ีรวบรวมรานดงัขั้นเทพไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัติ
ความเปนมาขอหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูท่ีสนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะ
สรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน 
ราน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาท่ี
เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือม่ันใน
น้ําซุปของตัวเองวาเปนหน่ึงไมแพใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยม
ของคนญี่ปุ�น เพราะดวยความท่ีกินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจ
ของคนญี่ปุ�นทุกเพศทกุวัย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง 
ที่พัก  HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  



 

 

 
 
วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ ลองเรือตัดน้ําแข็ง - เมืองอาซาฮิคาวา – ชอปم�ง อิออน ทาวน 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
เดินทางสู เมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) เปนเมืองชายฝم�งทะเล
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเปนจุดตัง้ตนอีกแหงในการรออกเรือ
ตัดน้ําแข็งนําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท ลองเรือการิงโกะ 
II (Garinko II) เรือสีแดงจะวิ่งตดัทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝم�งทะเลโอคอทสก 
นํานักทองเท่ียวไปชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในชวงปลายฤดูหนาว
เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม เดิมเรือน้ีใชเพื่อสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา เร่ิมนํามาใช 
เปนกิจกรรมทองเท่ียวตั้งแตป 2004 การลองเรือแตละรอบใชเวลา 45-60 นาที 
**หมายเหตุ บางวันสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อาจมีการยกเลิกการลองเรือได  
ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรม ทองเที่ยวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความ
เหมาะสม** 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2) 
นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ อิออน มอลล 
หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่
ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นช่ือของญี่ปุ�น อยาง คิทแคท 
สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
 
วันที่สี ่ สวนสัตวอะซาฮิยามา - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – 

โรงเป�าแกวคิตาอิชิ -  รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้- รานคามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ชอป
ปم�งทานุกิโคจิ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงใน
แถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาต



 

 

ใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณที่ไม
เหมือนสวนสัตวแหงอ่ืนๆ ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลา
เพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีข้ัวโลกและหมาป�า ผูเขา
ชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงน้ียังเปนสวนสัตวแหงแรกที่มีการจัดให
เพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว ทานจะได ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบ
ใกลชิด  **หมายเหตุ เน่ืองจากขบวนพาเหรดเพนกวินมีเปนรอบ สงวนสิทธิ์หาก
ทานไปไมตรงชวงเวลาท่ีมีขบวนพาเหรด ใหทานไดเพลิดเพลินกับความนารักของ
สัตวชนิดอ่ืนๆ ทดแทน 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองโอตาร ุ(Otaru) โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร 
และบางสวนของเมืองต้ังอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดู
หนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตาร ุหรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปน
รานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสราง
เม่ือป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถาย
สินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนน
หลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเท่ียว มีการสรางถนนเรียบ
คลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร ชม พิพิธภัณฑกลอง
ดนตร ี(Music Box Museum) พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน หน่ึงในรานคา
ที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแก
สวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตรเมือง จากน้ันชม 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ (Kitaishi Glass) ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสียง
ทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใช
เปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่
ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคติาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง 
โดยกอตัง้ขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวทีม่ีอยูมากมาย และผลงานที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีกค็ือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง 
นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย นําทานสู รานกาแฟ ฮัล



 

 

โหล คิตตี ้(Hello Kitty Café) เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูน
แมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นําทานชอปปم�ง 
ณ รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเป�า นาฬิกา 
รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงสวน
ใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุ�น นําทานสู ดิวตี้ฟรี (Duty 
Free) อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตาม
อัธยาศัย นําทาน ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเป�า นาฬิกา 
รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงสวน
ใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุ�น อิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ 
(Tanukikoji) เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ังหมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน 
เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยังเปนศูนยรวม
ของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี 
ราน 100 เยน นอกจากนั้นที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาด
ใหญอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนู บุฟเฟ�ตชาบู + ขาปู  
ที่พัก   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  
 

วันที่หา เมืองซัปโปโร - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโท
ยะ – หุบเขานรกจิโกกดุานิ - เมืองซัปโปโร - ชอปปم�งซูซูกิโนะ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  

เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชนิซัน 
(Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเที่ยว



 

 

สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่
ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว 
หากใครตองการใกลชดิกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย 
ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรู
ระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ใหนักทองเท่ียวได
ป�อนอาหารหมีอีกดวย เดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบ
ขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอง
ภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมีความ
พิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดหูนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะ
สําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 
ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรง
กลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเลนได (ยกเวน
ฤดูหนาว) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 
จากน้ันนําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เปนหุบ
เขาที่  งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตน
น้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนิน
ไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เปนบอน้ํา
รอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเร่ือยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมี
อุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําที่ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลํา
ธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช
เทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม นําทานเดินทางกลับเมืองซัปโปโร จากน้ันสู มิตชุย
เอาทเลท (Mitsui Outlet)  เปนแหลงชอปปم�งที่มีพื้นท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮ
อกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า รองเทา 
และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย อิสระชอปปم�งยาน ซูซูกิโนะ (Susukino) ยาน
กินดื่ม เท่ียวกลางคืนที่ใหญที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ�น และถือเปนยานที่
คึกคกัและมีชีวิตชีวาทีสุ่ดของเมืองซัปโปโรอีกดวย โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวน
โอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน Susukino ในเวลาค่ําคืน
บรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานน้ีจะเปดไฟประชันกัน สีสันละลานตา
ดึงดดูลูกคากันเต็มท่ี รอบๆบริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย



 

 

ยามราตร ีทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา 
4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึน้ลิฟตไป แตก็มี
พนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไป
หมด  

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ  
ที่พัก   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  
 
วันทีห่ก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
10.00 น.    เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ XJ621 
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทบัใจเต็มเปم�ยม 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 



 

 

 
 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  
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 กุมภาพันธ 63 
BUS1 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

27 มกราคม-01 กุมภาพันธ 63 
BUS2 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

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

 

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

 



 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

12-17 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

12-17 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

13-18 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

13-18 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

14-19 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

14-19 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

15-20 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

15-20 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

16-21 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 

16-21 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 
13°C 

 



 

 

17-22 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
17-22 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
18-23 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
18-23 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
19-24 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
19-24 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
20-25 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
20-25 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
21-26 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
21-26 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

22-27 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

22-27 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

23-28 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

23-28 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

24-29 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

24-29 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

25 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 63 
BUS1 

31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

25 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 63 
BUS2 

31,888.- 9,900.- -2°C - 
4°C 

 

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 63 
BUS1 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 63 
BUS2 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 



 

 

27 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 63 
BUS1 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

27 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 63 
BUS2 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

28 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 63 
BUS1 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

28 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 63 
BUS2 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

29 กุมภาพันธ-05 มีนาคม 63 
BUS1 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

25 กุมภาพันธ-05 มีนาคม 63 
BUS2 

31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

01-06 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

01-06 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

02-07 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

02-07 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 
4°C 

 

03-08 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 
4°C 

 

03-08 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 
4°C 

 

04-09 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 
4°C 

 

04-09 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 
4°C 

 

05-10 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

05-10 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 



 

 

06-11 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

06-11 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 
3°C 

 

07-12 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
07-12 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
08-13 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
08-13 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
09-14 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
09-14 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
10-15 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
10-15 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
11-16 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
11-16 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
12-17 มีนาคม 2563  31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
13-18 มีนาคม 2563 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
14-19 มีนาคม 2563 BUS1 29,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  
14-19 มีนาคม 2563 BUS2 29,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

1+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน   หักคาต๋ัวออก 8,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่�นมีขอควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  



 

 

** ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ   รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรบัอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางอีเมล  
 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 



 

 

เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคนื  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพัก
แบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 



 

 

(ซึ่งเปนเหตุการณทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเทีย่ว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

 
 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนีเ้ปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปทีเ่ขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว 
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 
หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  
โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที ่
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง

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

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

ลําดั
บ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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