
 

 

รหัสทัวร TTN2000371 

ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด สก ีคามากูระ ซุปตาร บานหิมะ กระทะหมอไฟ 5D 3N (XJ) 
เมืองฮอกไกโด - เมืองซัปโปโร – ชอปปم�งซูซูกโินะ - หุบเขานรกจิโกกดุานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – 
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – บานหิมะ ณ หมูบานมัคคะริ - ศาลเจาฮอกไกโด - 
ชอปปم�งดิวต้ีฟรี - ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

16-20 กุมภาพันธ 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  
16-20 กุมภาพันธ 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -8°C - 1°C  
23-27 กุมภาพันธ 2563 BUS1 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  
23-27 กุมภาพันธ 2563 BUS2 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  
28 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 

BUS1 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

28 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 
BUS2 26,888.- 7,900.- -7°C - 0°C  

06-10 มีนาคม 2563 BUS1 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  
06-10 มีนาคม 2563 BUS2 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  
13-17 มีนาคม 2563 BUS1 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  
13-17 มีนาคม 2563 BUS2 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  
20-24 มีนาคม 2563 BUS1 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  
20-24 มีนาคม 2563 BUS2 27,888.- 7,900.- -5°C -0°C  

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
8,900.-** 
 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น - เมืองซัป
โปโร – ชอปปم�งซูซูกิโนะ 

 
05.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.35 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ�น เท่ียวบินที่ XJ622  
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเคร่ือง) 

17.05 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่�น หลังจากผานข้ันตอน
ศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานสู ยานซูซูกิโนะ (Susukino) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ยานกินดืม่ เที่ยวกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดของภาคเหนือในประเทศ
ญี่ปุ�น และถือเปนยานท่ีคึกคักและมชีีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย โดยอยูถดั
ลงมาทางใตจากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน 
Susukino ในเวลาค่ําคืนบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานน้ีจะเปดไฟประชัน
กัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที ่รอบๆบริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกัน
มากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป 
แตก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็ม
ไปหมด 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 
ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ

เดียวกัน 

 



 

 

วันที่สอง เมืองโอตารุ – คลองโอโตรุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - 
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี - ลานสกีคิโรโระ รีสอรท 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

 นําทานสู เมืองโอตารุ (Otaru) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี โอตารุเปน
เมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองต้ังอยูบนท่ีลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ 
ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มี
ความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณ
โดยรอบปรบัปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมน
ติก คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปน
เสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง
ครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการ
สรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตรนําทานเดิน
ชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี (Music Box) พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!
ไฮไลท หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมี
ความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรเมือง ชม 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ (Kitaishi Glass) ต้ังอยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียง



 

 

ทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปน
ทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรอืของท่ีระลึก
แทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มช่ืีอเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอต้ัง
ขึน้ตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวท่ีมีอยูมากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอน
วิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Kitty 
Café) เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารกัๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตต้ี ใหทานได
เลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นําทานชอปปم�ง ณ รานสินคามือสอง ภายใน
รานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเป�า นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่องใช
ตางๆ ภายในบาน เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาท่ีผลิตและ
จําหนายในประเทศญีปุ่�น  

เที่ยง     อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ลานสกีคิโรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาท)ี ลานสกียอดนิยม ที่ข้ึนช่ือเร่ืองความหนานุมของหิมะ จนถูก
ขนานนามวา Powder Snow ทานสามารถสนุกสนานไปกบักิจกรรมบนลานสกี ท้ัง 
Snow Mobile และคอรสสกีใหเลือกถึง 21 คอรส เหมาะสําหรับนักสกีมืออาชีพ
และมือสมัครเลน นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนสก ี- สโนวบอรดสกสํีาหรับเด็กที่มีอายุ
ต้ังแต 3 ปข้ึนไป มีกิจกรรมในรมและรานอาหารท่ีสามารถรองรบักลุมนักทองเที่ยว
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัย จนกระทั้งไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางกลับสูเมืองซัปโปโร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ

เดียวกัน 
 



 

 

วันที่สาม หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (โดยรถ) – สวนหมีภเูขาไฟโชวะชิน
ซัน – ทะเลสาบโทยะ – บานหิมะ ณ หมูบานมัคคะริ - เมืองซัปโปโร 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เปนหุบเขาที่งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหง
น้ีมีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง เสนทาง
ตามหุบเขาสามารถเดินไตข้ึนเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุ
นุมะ (Oyunuma) เปนบอน้ํารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซยีส ถัดไป
เร่ือยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิท่ีรอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําที่
ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) 
สามารถเพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนท่ีงดงาม เดินทางสู ภูเขาไฟโช
วะ ชินซัง นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear 
Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล 
นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมี
โตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดู
ทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรง



 

 

มนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรู
ระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ใหนักทองเที่ยวไดป�อน
อาหารหมีอีกดวย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
เดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปน
ทะเลสาบขนาดใหญรปูวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ต้ังอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมี
ความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย 
เหมาะสําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจายเพ่ิมเติมทาน
ละ ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) 
จากน้ันนําทาน หมูบานมัคคะริ (Makkari) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
ต้ังอยูทางตอนใตของภเูขา Yotei เมืองนิเซโกะ เปนหมูบานในชนบท เนน
การเกษตรเปนอุตสาหกรรมหลัก พืชผลหลักคือมันฝร่ัง, หัวไชเทา,แครอทและรากลิล
ลี ่ในชวงฤดูหนาวเน่ืองจากอากาศหนาวเย็น ชาวบานนิยมทํากระทอมหิมะ หรือ
ภาษาญี่ปุ�นเรียกวา คามาคุระ (Kamakura) ไฮไลท!!! ใหทานไดหลบอากาศหนาว 
ทํารางกายใหอบอุนภายในกระทอมหิมะ พรอมกับรับประทานอาหารเย็น  

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ บานหิมะ (4)  
ที่พัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเทาระดับ

เดียวกัน 
 

 
 



 

 

วันที่สี ่ ศาลเจาฮอกไกโด - ชอปปم�งดิวต้ีฟรี - ชอปปم�งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ 
เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ�น 

 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร 
เปลี่ยนเพ่ือใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอยปก
ปกษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมปีระวัตศิาสตรอัน
ยาวนาน อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ท้ัง เส้ือผา น้ําหอม 
ตางๆ ตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาปู  
จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานการคาเกาแกของเมือง
ซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคา
ตางๆ อยางรานขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมี
รานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมีเกมเซ็น
เตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการ
ตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ  
 
 



 

 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น 
18.20 น.    เหิรฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ XJ623 

(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 
 

วันที่หา สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 
00.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 
 

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

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาต๋ัวเคร่ืองบิน   หักคาต๋ัวออก 7,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตอง
ระวัง แวนควรจะตองม ีเมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสาย
การบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจง
พนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศ  เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได 



 

 

โดยมคัคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีณ ท่ีจาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอีเมล  
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30 วัน กอนการเดินทาง เก็บคามัดจําทั้งหมด 
3. กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจาก
คาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว REFUND 
ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

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

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 

กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรมั และมคีวามกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมบีินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า
กวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเกบ็
เพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 
 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง 
 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปน
เหตุการณทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบรกิารอยูเปนปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกบัทาน 



 

 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคนืคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 34 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 
ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
         (..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


