
 

 

รหัสทัวร TTN1902623 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด สกี ฟรเีดย 5 วัน 3 คืน [XJ] 
ฮอกไกโด ฟรีเดย เพลิดเพลินใจ อิสระหนึ่งวันเต็ม 
Unseen Hokkaido พระพุธรูปองคใหญ ณ เนินพระพุทธเจา 
เยือนหุบเขานรกจิโกกดุานิ พรอมชมหมีภูเขาไฟโชวะ 
สัมผัสหิมะสีขาวนุม ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร 
บรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  
ชอปปم�งจุใจทานุกิโคจิและมิตซุยเอาเลท 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง  

20.00 น.   พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเชค็อิน 

23.55 น.   ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เท่ียวบินที ่XJ620  

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมี
ภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ชอปปم�ง ทานุกิโคจ ิ

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน
ศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นนําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดาน ิ(Jigokudani หรือ 
Hell Valley) เปนหุบเขาที่  งดงาม นํ้ารอนในลําธารของหุบเขาแหงนี้มีแรธาตุ
กํามะถันซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสึนั่นเอง เสนทางตามหุบ
เขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ 
(Oyunuma) เปนบอนํ้ารอนกํามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็
จะเปนบอเลก็ๆ บางบอมีอณุหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย นํ้าที่ไหล
ออกจากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) 
สามารถเพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชนิซัง นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชนิซัน 
(Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล นักทองเที่ยว
สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีนํ้าตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่



 

 

ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทเีดียว 
หากใครตองการใกลชดิกวานี้ก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย 
ซึ่งจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรู
ระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ใหนักทองเท่ียวได
ป�อนอาหารหมีอีกดวย เดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบ
ขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอง
ภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงนี้มีความ
พิเศษตรงที่นํ้าจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว 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) เดินทางกลับสูเมืองซัปโปโร  จากนั้นอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจ ิ
(Tanukikoji) เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ังหมด 7 
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน 
เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยังเปนศูนยรวม
ของเหลาวัยรุนดวย เนือ่งจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี 
ราน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาด
ใหญ 

เย็น      อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 



 

 

 

วันทีส่าม เนินพระพุทธเจา - มิตชุยเอาเลตท – ดิวตี้ฟรี – รานสินคามือสอง - ลานสกีโคคุไซ 
ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิช ิ-  
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

จากนั้นเดนิทางสู เนินพระพุทธเจา (Hill Of Buddha) ตั้งอยูทางเหนือของซัปโป
โร เปนผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิก
ชาวญี่ปุ�นเจาของรางวลัพริตซเกอร โดยมีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปم�น
พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ้าหนัก 1500 ตัน พื้นท่ีที่ลอมรอบ
จะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศน
ที่แตกตางกันทุกๆฤด ูไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิท่ีจะเต็มไปดวยตนไมเขียวขจี



 

 

แลดูรมรื่นรมเย็น ชวงฤดูรอนท่ีจะแวดลอมไดสีมวงของตนลาเวนเดอร และชวงฤดู
หนาวทีเ่หมือนอยูทามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระใหทานชื่น
ชมความงามของสถานที่แหงนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ตางจากเดิม !!!
ไฮไลท Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู
บริเวณปลายทางของอุโมงคแลวมองยอนขึ้นไป จะมองเหน็เหมือนมีแสงสะทอน
อยูรอบๆองคพระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแหงฟ�า  นําทานสู ดิวตี้ฟรี อิสระ
ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา นํ้าหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นสู 
มิตชุยเอาเลตท (Mitsui Outlet) เปนแหลงชอปปم�งที่มีพื้นท่ีขนาดใหญแหงแรก
ของฮอกไกโด มีสนิคาแบรนดตางๆ จําหนายเส้ือผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป�า 
รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมายอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

นําทานชอปปم�ง ณ รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพด ีอาทิ 
กระเป�า นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม 
ชุดกาแฟ ซ่ึงสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มี
ชื่อเสียงอีกแหงหนึ่ง ตั้งอยูไมไกลจากเมืองซปัโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมตางๆ 
มากมาย อาทิ สกี สโนวบอรด รานอาหาร โรงเรียนสําหรับสอนเลนสกี ใหทานได
เลนสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะที่ฮอกไกโดนั้นไดชื่อวาเปนหิมะที่มีความ
ปุยและนุมมากแตกตางจากที่อ่ืนๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไมรวมคาเชาชุดและ
อุปกรณสกี https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html)นําทานสู 
เมืองโอตาร ุ(Otaru) โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของ
เมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง 
คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของ
เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู 
ไฮไลท!!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนติก คลองแหงนี้สรางเม่ือป 1923 โดยสรางขึ้น
จากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แต
ภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึง่เพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออี
ครึ่งหนึ่งไวเปนสถานที่ทองเท่ียว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปน



 

 

ทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตรนําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตร ี(Music 
Box Museum) พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท หนึ่งในรานคาที่ใหญ
ที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตวัอาคารมีความเกาแกสวยงาม และ
ถือเปนอีกหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัตศิาสตรเมือง ชม โรงเป�าแกวคติาอิช ิ
(Kitaishi Glass) ตั้งอยูในเมืองโอตาร ุเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกวมา
ยาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แต
ปจจุบันนี้เป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรง
เป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอตั้งขึ้นตั้งแต
ป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
โรงงานแหงนี้กค็ือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป�า
แกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty 
Café) เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารกัๆ ของตัวการตูนแมวชือ่ดัง คติตี้ ใหทานได
เลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการทานดวยบุฟเฟ�ตชาบู+ขาปู (3)  

ที่พัก   SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

 

วันที่สี ่ อิสระชอปปم�งหรือทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

หมายเหตุ!!! ในวันที่ปลอยอิสระตามอัธยาศัย ไกดจะพาทานเดินทางไปเท่ียว ณ สถานที่นั้นๆ 
โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใตดิน หรือรถบัส โดยแตละทานจะออกคาใชจาย
ในสวนของคาเดินทาง และคาเขาสถานที่ดวยตัวทานเอง  
**ไมมีรถบัสบรกิาร** 

ทานสามารถอิสระทองเท่ียวไดตามอัธยาศัย หรือ ไกดนําทานเยี่ยมชมภายในตัว
เมือง 

ทานสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ดวยตัวเอง แหลงทองเท่ียวที่นาสนใจ 
สามารถเลือกเที่ยวไดใน 1 วัน  



 

 

  - ตึกรฐับาลเกา - ชอปปم�งสึสึกิโนะ   - ตลาดปลายามเชา 

  - หอนาฬิกา   - ชอปปم�ง JR TOWER  - สวนสัตวมารุยามะ 

  - โรงงานเบียรซัปโปโระ   - รานรอยเยน  - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ 

- สวนโอโดร ิ- โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทีวีทาวเวอร - ตรอกราเมน   - ภูเขาโมอิวะ 

**อิสระรับประทานอาหาร กลางวัน และ เย็น ตามอัธยาศัย** 

ที่พัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

วันที่หา  สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 

10.00 น.    เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินที่ XJ621 

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทบัใจเต็มเปم�ยม 

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

 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

04-08 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

05-09 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

06-10 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

07-11 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

08-12 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

09-13 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

10-14 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

11-15 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

12-16 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
1°C 

 

13-17 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  
14-18 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  
15-19 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  
16-20 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  
17-21 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  
18-22 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

19-23 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-11°C - 
2°C 

 

20-24 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-11°C - 
2°C 

 

21-25 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- -11°C -  



 

 

2°C 

22-26 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-11°C - 
2°C 

 

23-27 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-11°C - 
2°C 

 

24-28 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

25-29 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

26-30 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

27-31 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

01-05 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

02-06 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

03-07 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

04-08 กุมภาพันธ 2563 29,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 



 

 

05-09 กุมภาพันธ 2563 29,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

06-10 กุมภาพันธ 2563 29,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

07-11 กุมภาพันธ 2563 29,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

08-12 กุมภาพันธ 2563 29,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

09-13 กุมภาพันธ 2563 29,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

10-14 กุมภาพันธ 2563 29,888.- 8,900.- 
-8°C - 
0°C 

 

11-15 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

12-16 กุมภาพนัธ 2563 25,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

13-17 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

14-18 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

15-19 กุมภาพันธ 2563 28,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

16-20 กุมภาพันธ 2563 28,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

17-21 กุมภาพันธ 2563 28,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

18-22 กุมภาพันธ 2563 28,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 



 

 

19-23 กุมภาพันธ 2563 28,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

20-24 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
3°C - 
13°C 

 

21-25 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

22-26 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

23-27 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

24-28 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

25 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

27 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

28 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 
2563 

25,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

29 กุมภาพันธ-05 มีนาคม 
2563 

23,888.- 8,900.- 
-6°C - 
3°C 

 

 
+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนดัหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 
 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน   หักคาตั๋วออก 8,000 บาท 

 



 

 

ฤดูหนาวในญีปุ่�นมีขอควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่น
ตองระวัง แวนควรจะตองมี เมือ่แสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทานั้น*  

** ท้ังนี้หากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ   รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 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 % 
 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 



 

 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณปีระกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม
มีเงื่อนไข 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย
มาทางอีเมล 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชือ่พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล 
และอืน่ๆ 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 เนื่องจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ 
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

 

ขอมูลเพ่ิมเตมิ เรื่องโรงแรมท่ีพัก 

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

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

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน คอื 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

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

 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระนํ้าหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพ่ิม) 



 

 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณ ี

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเปนเหตุการณทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 

 



 

 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณกีารเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนือ่งจาก
สาเหตุตางๆ  

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



 

 

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

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนีเ้ปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยนัจากบรษิัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปทีเ่ขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว 
อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย 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 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิม่  

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



 

 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที ่
4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนาํเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปน
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.............) 

 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) 
วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร  ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรยีบรอยแลว 

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

 
(..............................................................) 
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7    
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