
 

 

HOKKAIDO MONBETSU 5D3N 

ICE BREAKER แอ๊ก แอ๊ก 

 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตดันํา้แข็ง ณ มอนเบทสึ 
อิสระเล่นสกี ตามอธัยาศัย 

ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน 

ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 

ลิม้รสความอร่อยของราเมนต้นตาํรับที่ หมู่บ้านราเมน 

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมอืงโอตารุ  

ช้อปป้ิงจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวนั ไม่มีวนัอิสระ 

เดินทางกับคนรู้จริงเร่ืองฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

 



 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซต์ 

 08-12 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

 08-12 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

09-13 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

09-13 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

10-14 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

11-15 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

12-16 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

13-17 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

13-17 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

14-18 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

14-18 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

15-19 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

15-19 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

16-20 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

17-21 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

18-22 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

19-23 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

20-24 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

20-24 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

21-25 มกราคม 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

21-25 มกราคม 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

22-26 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

23-27 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

25-29 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

27-31 มกราคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 38,888.- 7,900.- 31+1 

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 38,888.- 7,900.- 31+1 

11-15 กุมภาพนัธ์ 2562 40,888.- 7,900.- 31+1 

12-16 กุมภาพนัธ์ 2562 40,888.- 7,900.- 31+1 

25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 38,888.- 7,900.- 31+1 

** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเดก็ตํา่กว่า 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ท่าน** 



 

 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป** 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภมิู  

20.00 น       พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับ

ทา่น 

23.45 น      ออกเดินทางสูส่นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670  ( บ ริ ก า ร

อาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

วันที่สอง สนามบินชิโตเช่  - เมืองฟุราโน่ –  สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ 

07.55 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้

เดินทางสู ่เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเลก็ๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกบัดินแถบนัน้เป็นดินภเูขาไฟ จึงเหมาะ

แก่การเพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สดุ

ลกูหลูกูตา นําท่าน ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (Dog Sled) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูป

กับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!!! นอกจากสนุขัแล้ว ยงัมีสตัว์อื่นๆ อาทิ ม้า เป็นต้น นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอาซาฮิคาว่า เป็น

เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะได้ช่ือว่าหนาวเย็นที่สดุในฤดหูนาวของประเทศญ่ีปุ่ น 

นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู ่หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และได้รับการ

กลา่วขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกําเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวม

ร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลงัคาเดียว !!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่

รวบรวมร้านดังขัน้เทพไว้ในที่เดียว!! และยงัมีห้องเลก็ๆที่จดัแสดงประวตัิความเป็นมาขอหมูบ้่านแหง่นีใ้ห้สาํหรับผู้ที่

สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทกุๆ ร้านจะสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองขึน้มาเพื่อดึงดดูความสนใจของลกูค้า 

เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภมูิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สดุในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็น

ร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมัน่ในนํา้ซุปของตวัเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่สําคญั ราเมง ถือเป็นอาหารเมนยูอด

นิยมของคนญ่ีปุ่ น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นท่ีถกูใจของคนญ่ีปุ่ นทกุเพศทกุวยั 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง  

นําทา่นสู ่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า 

กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้ เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็น

เอกลกัษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสตัว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายนํา้ของเหล่าเพนกวิน และโดม

แก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผู้ เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสตัว์แห่งนีย้งั

เป็นสวนสตัว์แหง่แรกที่มีการจดัให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนาว ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบ

ใกล้ชิด จากนัน้นําท่านช้อปปิง้ ณ อิออน ทาวน์ (อยู่ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า 

อิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท 

สามารถหาซือ้ได้ที่น่ีเช่นกนั 



 

 

 
เยน็      อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์ 

หลงัอาหารหากทา่นใดประสงค์จะ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สไตล์ญ่ีปุ่ นแท้ๆ (ด้านนอกโรงแรม ราคานีไ้ม่รวมค่าเข้า 

จ่ายเพิ่ม 600 เยนต่อท่าน ลูกค้าท่านใดประสงค์จะแช่สามารถแจ้งไกด์ได้เลย)  

ที่พัก  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดนํา้แข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

ฃ 

 

 

 

 

 

เดินทางสู ่เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตัง้ต้นอีกแห่งใน

การรออกเรือตดันํา้แข็งนําทา่น ลอ่งเรือตดันํา้แข็ง(Garinko II)  

!!!ไฮไลท์หน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สแีดงจะวิ่งตดัทะเลนํา้แข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ นํา

นกัท่องเที่ยวไปชมก้อนนํา้แข็งที่ลอยมาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดหูนาวเดือนกุมภาพนัธ์ -มีนาคม เดิมเรือนีใ้ช้

เพื่อสํารวจนํา้มนัในรัฐอลาสก้า เร่ิมนํามาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 

นาที-1 ชัว่โมง จนสมควรแก่เวลา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2) 

เดินทางสู ่ลานสกี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ทัง้ Sled Snow board หรือ ถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ เหมาะสาํหรับนกัทอ่งเที่ยวมากนัเป็นครอบครัว ฮอกไกโดขึน้ช่ือเร่ืองความนจุ่มของหิมะมาก ทา่นจะได้สมัผสักบั

ความมนุม่รายกบัผงปยุฝา้ยที่หาไมไ่ด้จากหิมะที่อื่นๆ นอกจากหิมะที่ฮอกไกโดที่เดียว (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู่เมืองอาซาฮิยามา่ 

เยน็  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ อิอนทาวน์ 



 

 

จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ ณ อิออน ทาวน์ (ฝ่ังตรงข้ามของโรงแรม) ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาวา่ อิสระให้

ทา่นได้เลอืกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถ

หาซือ้ได้ที่น่ีเช่นกนั 

ที่พัก  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัล

โหล คิตตี ้- ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภมูิภาคฮอกไกโด และมีพืน้ที่ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ

ญ่ีปุ่ น ซปัโปโรมีช่ือเสยีงระดบัโลกในปี 1972 คือช่วงจดัแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกเกมส์ฤดหูนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จกักนัดี

ในการจดัเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยกัษ์  

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดตํ่าของ

ภเูขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง  “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่

ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนีส้ร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้สําหรับ

เป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 

17 แล้วเหลอือีคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 

เมตร ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กลอ่ง

ดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เมือง 

จากนัน้ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตัง้อยูใ่นเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้

จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่

ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงและเก่าแก่ที่สดุของเมือง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ท่ามกลาง

โรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของโรงงานแห่งนีก็้คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้วนัน่เอง 

นอกจากนีย้ังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนกัท่องเที่ยวด้วย  นําท่านสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี  ้ เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศนา่รักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าและถ่ายรูปตามอธัยาศยั อิสระช้อปปิง้ ถนน



 

 

ทานุกิโคจิ เป็นยา่นการค้าเก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพืน้ที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวม

ร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ท้ังยังเป็น

ศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน 

นอกจากนัน้ท่ีนี่ยงัมีการตกแตง่บนหลงัคาด้วยตุ๊กตาทานกิุขนาดใหญ่อีกด้วย 

เยน็  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 

ที่พัก   T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า  

วนัที่ห้า  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

10.55  น.     เหินฟา้สู ่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 

16.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

สาํหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน   หักค่าตั๋วออก 10,000 บาท 

 

ฤดูหนาวในญ่ีปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ

เวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลืน่ต้องระวงั แวน่ควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 

** ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า การบริการของรถบสันําเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ  เป็น

หลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีนํา้มนั  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง)  

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   



 

 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางทอ่งเที่ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าทําหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

พาหนะตา่งๆ ที่มิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวี

ซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยสาํหรับผู้ที่ประสงค์พํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซา่ตามเดิม ผู้ เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาํหรับการยื่นร้องขอวีซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีนํา้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และหวัหน้าทวัร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ

เดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อน

การเดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงนิ  : 

 มัดจาํท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูค้าทําการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจํานวน  

 สว่นท่ีเหลอื ชําระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด

นีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์  



 

 

 ส่งรายชื่อสํารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ

อื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างตํ่า 2 หน้าหากไม่

มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี และกรณีที่

กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ

หนึง่ หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่าย

สว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่ น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUND ได้) ผู้ เดินทางต้องรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้  

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) และห้องคู ่(Twin / 

Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ิดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน

การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / 

Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระใน

สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 



 

 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สงู 

ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้)  

 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ่ากว่ามาตรฐานได้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

ข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระสว่นของคา่ใช้จ่ายท่ีสมัภาระนํา้หนกัเกิน (ทา่นต้องชําระใน

สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหตุ.. (สาํคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วย

สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูค้าเป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 

ทัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายไปลว่งหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร

เดินทางไมถ่กูต้อง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทตูงดออกวีซา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานกัอยู่ใน

ประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯจดัการให้) 

2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทจดัการให้) 



 

 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษัทฯ จดัการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมายและเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัสาํหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดย

อาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จดักํากบัเทา่นัน้ 



 

 

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การ

ถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้อง

ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไมค่า่ใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ

ทอ่งเที่ยวและ ช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํา้ดื่มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบสันําเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่ม

เวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็น

หลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


