
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOKKAIDO 5D3N 

ซุปตาร ์ฮโีร ่
ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์– มนีาคม 2561 

 

โดยสายการบนิไทย (THAI) 
ชมเทศกาลหมิะ ณ เมอืงโซอนุเคยีว 

เลน่สกสีดุมนัส ์ณ สวนชคิไิซโนะโอกะ 

เทีย่วสวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ลิม้รสความอรอ่ยของราเมนตน้ต ารบัที ่หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชอ้ปป้ิงจใุจทานกุโิคจ ิ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์าป ู+++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

17-21 กมุภาพนัธ ์2561 35,888 3,900 34+1 

19-23 กมุภาพนัธ ์2561 35,888 3,900 31+1 

24-28 กมุภาพนัธ ์2561 39,888 3,900 34+1 

25 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2561 35,888 3,900 31+1 

03-07 มนีาคม 2561 33,888 3,900 34+1 

15-19 มนีาคม 2561 35,888 3,900 34+1 

16-20 มนีาคม 2561 34,888 3,900 34+1 

22-26 มนีาคม 2561 35,888 3,900 34+1 
 

** โปรแกรมทวัรน์ี ้ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ //Infant ราคา 9,000 บาท** 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่

TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงฟุราโน ่– ชมสุนขัลากเลือ่น - Furano Ningle Terrace  - เลน่สก ี

ณ สวนชคิไิซโนะโอกะ –เมอืงบเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา - ออิอนทาวน ์

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงฟุราโน่ (Furano) เมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิ
แถบนัน้เป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่
ในชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลูกหูลูกตา น าท่าน ชม ความน่ารักของ สุนขั
ลากเลือ่น ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรูปกบัสุนขัลากเลือ่น ฟร!ี!! นอกจากสนัุข
แลว้ ยังมสีัตวอ์ืน่ๆ อาท ิมา้ เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางไปชม Furano Ningle Terrace สถานทีท่ีร่วม

รา้นขายสนิคา้ไวม้ากมาย เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยกระทอ่มไมน่้ารักๆ สรา้งมาจากวัสดธุรรมชาติ
ทั ้งหมด ตัง้เรียงรายไปตามทางเดิน นอกจากนี้ยังมีหอ้งน ้ าบรกิาร และมีรา้นกาแฟไวใ้หน่ั้งพัก
หลังจากช็อปป้ิงกันจนเหนื่อย โดยภายในรา้นมบีรกิารทัง้เครื่องดื่ม นม กาแฟ ขนมปัง เคก้ และ
ไอศกรมี ในฤดูหนาว เมือ่หมิะตกโปรยปรายลงมา จะยิง่เพิม่เสน่หใ์หแ้ก่ Ningle Terrace เพราะว่า
ตามทางเดนิไมก้ระดาน ก็จะมหีมิะสขีาวเกาะอยูร่อบๆ บนหลังคากระท่อมไมห้ลังนอ้ยก็จะมหีมิะกอง
อยูด่า้นบน ยิง่ยามค ่าคนืจะมกีารเปิดไฟตามทางเดนิและกระทอ่มต่างๆ ยิง่ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เหมอืน
ดนิแดนในฝัน จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่ ชคิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka snow world) หรอืเนนิสีฤ่ดู เป็นสวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่มพีืน้ทีถ่งึ 7 เฮคเตอร ์ในชว่งฤดูรอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท้ีบ่านสะพร่ัง ในฤดูหนาวสถานที่

แห่งนี้จะถูกปกคลุมและกลายเป็นเมอืงหมิะ ลานกวา้ง กลายเป็นลานสกขีนาดใหญ่ อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับการเล่นสก,ี สโนโมบลิ (ไม่รวมคา่เช่าชุดและอุปกรณ์) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่



เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมทิัศน์ที่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ น า

ท่านชม สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บ่อน า้สฟ้ีา ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น ้า Bieigawa ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้

จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สู่เมอืง !!!

ไฮไลท ์อสิระใหท้่านชมความงามของบ่อน ้าสฟ้ีาที่แข็งจนกลายเป็นน ้าแข็ง ตน้ไมแ้ละรากไมจ้ะ

ถูกสต๊าฟที่มองเผนิๆ ดูคลา้ยกับรูปร่างสัตวป์ระหลาด หรอืเรยีกว่า ตน้ไมปี้ศาจ น่ันเอง ไดเ้วลาอัน

สมควรเดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิ

กาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่

ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ – น า้ตกรวิเซยแ์ละน า้ตกกงิกะ - ถนนช้

อปป้ิงเฮวะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ !!!ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้

ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลก

และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสัตวแ์หง่นีย้ังเป็นสวนสัตวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว (ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิจดัใหช้ม 2 รอบตอ่วนั และท ัง้นี้

การเดนิของเพนกวนิจะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั ซึง่หากทา่นไมส่ามารถชมขบวน

พาเหรดเพนกวนิ ทา่นสามารถชมความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆได)้ 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บ

การกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 

1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดงัของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลังคาเดยีว 

เสมอืน !!ไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!! และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัด

แสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ี่สนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้ง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa 

Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจ  ในความเป็นราเมนเจา้ที่เก่าแก่ทีสุ่ดในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น 

Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มัน่ในน ้าซปุของตัวเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหาร

เมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจึงเป็นทีถู่กใจของคน

ญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน 

เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั ชม น า้ตกรวิเซยแ์ละน า้ตกกงิกะ ใหท้า่นไดส้มัผัสความ

งามของน ้าตกแหง่นีใ้นชว่งหนา้หนาว ทีบ่รเิวณน ้าตกจะเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน แลว้สายน ้าบางจุด

ก็จะกลายเป็นน ้าแข็ง ซึง่ดูสวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึ โดย น า้ตกกงิกะ ถอืเป็นตัวแทนของสตรี

เพศ เพราะ สายธารทีไ่หลลงมานัน้สวยงาม ออ่นชอ้ย มจีังหวะจะโคน ประหนึง่การแสดงของเกอชิา

ในชนชัน้สูง และ น า้ตกรวิเซโนะทาค  ิคือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดี่ยว รุนแรง เที่ยงตรง แต่

งดงาม ประหนึง่สะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิ น าท่านเดนิทางสู ่ เทศกาลหมิะเมอืงโซอุน



เคยีว ชมววิทวิทัศน์สวยงามสองขา้งทางดั่งจติรกรทีรั่งสรรคข์ึน้ในชว่งฤดหูนาวซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ย

น ้าแข็งและหมิะขาวโพลนสะทอ้นแสงอาทติยว์าววับอกีหนึง่บรรยากาศทีห่าชมไดย้ากยิง่ สัมผัสกับ

ความยิง่ใหญ่ตระการตาของเทศกาลน ้าแข็ง หรอืรูจ้ักกนัในนาม ICE FESTIVAL จัดขึน้ชว่งระหว่าง

วันที่ 25 มกราคม ถงึ 18 มีนาคม 2560 ภายในงานมีการประดับประดาแสงไฟหลากสีสันบรเิวณ

น ้าแข็งแกะสลัก ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าอชิคิะร ิท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนตกิอันประทับใจ (**หมาย

เหต ุก าหนดวนัเดนิทางที ่22-26 มนีาคม 2560 จะไมต่รงกบัชว่งจดังานเทศกาล แตท่า่นยงั

สามารถเห็นประตมิากรรมน า้แข็งและหมิะรปูทรงตา่งๆ ทีถู่กแกะสลกัไวแ้ละยงัไมถู่กท าลาย

หรอืละลายได)้  

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ น าท่านเดนิทางสู ่ถนนชอ้ปป้ิงเฮวะ (Heiwa 

Dori) หรอื Kaimono Koen ถนนคนเดนิหลักใจกลางเมอืงสดุฮปิ ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้

ทั่วไป หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดูรอ้นจะมแีผงขายของสด ผักผลไม ้และอืน่ๆ มาเปิด

ขายกันอย่างคึกคัก ซึง่ถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝ่ังตะวันออก กับย่าน

รา้นอาหาร และคลับ บาร ์ทางฝ่ังตะวันตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี ค.ศ. 1972 นับเป็นแหง่แรกของญีปุ่่ นทีจ่ัด

ใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และยังมรีะบบท าความรอ้นที่พื้นเพื่อไม่ใหน้ ้าแข็งจับจนลืน่ในช่วงฤดู

หนาว 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั   SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- ช้

อปป้ิงทานกุโิคจ ิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่ส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดต ่าของภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตา

รอุุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ 

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแหง่นีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล 

เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง

ครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบ

คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู

น าทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่

ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตัง้อยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยใน

อดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจบุันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใช ้

เป็นของใชห้รอืของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานที่มชี ือ่เสยีงและเก่าแก่ที่สุดของ

เมอืง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มอียู่มากมาย และผลงานที่มชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก้็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนีย้งัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นู

แมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรปูตามอธัยาศัย อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็น

ยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม



รา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหาร

มากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตา

มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่ังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาด

ใหญ ่

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.55  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

16.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

 

 



ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

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

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


