
 
 
 
 
 
 

HOKKAIDO MONBETSU 6D4N 
โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 2563 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สกัการะพระพุธรูปองคใ์หญ ่ณ เนนิพระพุทธเจา้ 

สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง ณ มอนเบทส ึ
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกนีวิฟุราโน ่
ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
ชอ้ปป้ิงจุใจ ออิอน มติซุยเอา้เลท ทานุกโิคจ ิและ ซูซกูโินะ  
ลิม้รสความอรอ่ยของราเมนตน้ต ารบัที ่หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  
ฮอกไกโด เทีย่วทุกวนั ไมม่วีนัอสิระ 

พเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าป ู
 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

15-20 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

15-20 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

16-21 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

16-21 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

18-23 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

18-23 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

19-24 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- 

20-25 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- 

21-26 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- 

22-27 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

22-27 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

23-28 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

23-28 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

24-29 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- 

25-30 มกราคม 2563  BUS1 31,888.- 9,900.- 

25-30 มกราคม 2563  BUS2 31,888.- 9,900.- 

26-31 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

26-31 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

27 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์63 BUS1 31,888.- 9,900.- 

27 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์63 BUS2 31,888.- 9,900.- 

08-13 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- 

08-13 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- 

09-14 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- 

09-14 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- 

10-15 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- 

10-15 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- 

11-16 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 33,888.- 9,900.- 

11-16 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 33,888.- 9,900.- 

12-17 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

12-17 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

13-18 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 



 
 
 
 
 
 

13-18 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

14-19 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

14-19 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

15-20 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

15-20 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

16-21 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

16-21 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

17-22 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

17-22 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

18-23 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

18-23 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

19-24 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

19-24 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

20-25 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

20-25 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

21-26 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

21-26 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

22-27 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

22-27 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

23-28 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

23-28 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

24-29 กุมภาพนัธ ์2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

24-29 กุมภาพนัธ ์2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

25 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- 

25 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- 

26 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- 

26 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- 

27 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- 

27 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- 

28 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- 

28 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- 

29 กุมภาพนัธ-์05 มนีาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- 

25 กุมภาพนัธ-์05 มนีาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- 

01-06 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 



 
 
 
 
 
 

01-06 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

02-07 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

02-07 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

03-08 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

03-08 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

04-09 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

04-09 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

05-10 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

05-10 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

06-11 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

06-11 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

07-12 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

07-12 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

08-13 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

08-13 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

09-14 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

09-14 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

10-15 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

10-15 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

11-16 มนีาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 

11-16 มนีาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 

12-17 มนีาคม 2563  31,888.- 9,900.- 

13-18 มนีาคม 2563 31,888.- 9,900.- 

14-19 มนีาคม 2563 BUS1 29,888.- 9,900.- 

14-19 มนีาคม 2563 BUS2 29,888.- 9,900.- 

 
**ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 
23.00 น.    พรอ้มกันที่ สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ช ัน้ 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-
3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ เมอืงฮอกไกโด  - เมอืงฟุราโน่ - เล่นสก ีณ ลานสกนีวิฟุราโน่ - 
เมอืงบเิอะ - บอ่น า้สฟ้ีา – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่  

02.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้
ประกอบกับดนิแถบนั้นเป็นดนิภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร 

โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลกูหลูกูตา  
เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

เดนิทางสู่ ลานสกนีวิฟุราโน่ สก ี(New Furano Ski) ลานสกีขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ภายใน

โรงแรม New Furano Prince Hotel ลานสกแีหง่นี้มกีจิกรรมมากมายทีส่ามารถเลน่ไดท้ัง้เด็ก
และผูใ้หญ่ ทัง้ Snow mobile , Banana Boat  หรือจะเป็นถาดเลื่อนเล็กๆ และลานส าหรับ

ปั้นตุ๊กตาหมิะ ก็สามารถสนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไม่รวมค่าเล่น
กจิกรรมตา่งๆ คา่เช่าชุดและอุปกรณ์สก ีกรณีลานสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิ ์น าลูกคา้

ไปลานสกอีืน่แทนไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์)   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

น าท่านสู่ เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมทิัศน์ทีง่ดงามของภูเขาและทุ่งนา
อันกวา้งใหญ่ เดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อน า้สฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยู่

ฝ่ังซา้ยของแม่น ้า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าที่



 
 
 
 
 
 

เกดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกันไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟ 
Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สู่เมอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบ่อน ้า

ตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมสู้งจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษ
ของน ้าในบอ่  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า จากน าท่านสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิ

คาว่า (Ramen Village) ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกล่าว
ขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืก าเนิดขึน้ในปี 

1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้ง

เล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ี่สนใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย 
ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ 
เช่น รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แก่ทีส่ดุใน

อาซาฮคิาว่า หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึง่
ไม่แพใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่าย

และมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถู่กใจของคนญีปุ่่ นทุกเพศทุกวัย 
เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 

ทีพ่กั HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 
วนัทีส่าม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง - เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ชอ้ป้ิง ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu) เป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของ

เกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตัง้ตน้อีกแห่งในการรออกเรือตัดน ้าแข็งน าท่าน ล่องเรอืตดั
น า้แข็ง (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท ์ล่องเรอืการงิโกะ II (Garinko II) เรือสแีดงจะวิง่

ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น านักท่องเทีย่วไปชมกอ้นน ้าแข็งทีล่อย
มาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรือนี้ใชเ้พื่อส ารวจ
น ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริม่น ามาใช ้เป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การล่องเรอืแตล่ะรอบ

ใชเ้วลา 45-60 นาท ี**หมายเหตุ บางวนัสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย อาจมกีารยกเลกิ
การลอ่งเรอืได ้ ทางบรษิทัสงวนสทิธิป์รบัโปรแกรม ทอ่งเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ทดแทนตาม

ความเหมาะสม** 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่ านเดินทางสู่  เมืองอาซาฮิคาว่า  จากนั้นน าท่ านชอ้ปป้ิง ณ อิออน มอลล์ 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน 
อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่

เชน่กัน 
เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีส่ ี ่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า – เนนิพระพุทธเจา้ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์

กล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้- รา้นคา้มอืสอง - ดวิตี้
ฟร ี– ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ

นอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กที่

อยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสัตว์
แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดใหเ้พนกวนิออกเดนิในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได ้ชม

ขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ  **หมายเหตุ เนือ่งจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมี
เป็นรอบ สงวนสิทธิ์หากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาที่ม ีขบวนพาเหรด ให้ท่านได้

เพลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดนิทางสู่ เนนิพระพุทธเจา้ (Hill Of Buddha) ตัง้อยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็น

ผลงานชิน้เอกอกีชิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของ
รางวัลพริตซเ์กอร์ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 

13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทัง้รายลอ้มดว้ย
ธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทัศน์ทีแ่ตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดใูบไม ้
ผลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้

ลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวทีเ่หมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะที่ขาวโพลน 
อสิระใหท้่านชืน่ชมความงามของสถานทีแ่ห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองทีต่่างจาก

เดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปที่อยู่
บรเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่รอบๆองค์
พระพุทธรูปเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และ

บางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกฬีาฤดูหนาวทีม่ี
ชือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล 

เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีาร
ถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มี
การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น 

หนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ทีสุ่ดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่
สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์เมือง จากนั้นชม โรงเป่า
แกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้

มายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี้
เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น

โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีสุ่ดของเมอืง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่า
แกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และ
ลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทีย่วดว้ย น าท่านสู่ รา้น

กาแฟ ฮลัโหล คติตี ้(Hello Kitty Café) เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูน
แมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้น

สนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้ว
ของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและ

จ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ดวิตีฟ้ร  ี(Duty Free) อิสระใหท้่านเลือกซื้อสินคา้
ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย น าท่าน ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสินคา้
สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจาม

ชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนู บุฟเฟ่ตช์าบู + ขาปู  

ทีพ่กั KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของ

ภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่ น และถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีสุ่ดของเมอืงซัปโปโรอกี
ดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ 
Susukino ในเวลาค ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชนักัน สสัีน

ละลานตาดงึดูดลูกคา้กันเต็มที ่ รอบๆบรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์
ยามราตร ีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยู่



 
 
 
 
 
 

ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกลกูคา้
เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด  

 
วนัทีห่า้ เมอืงซปัโปโร - หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั – สวนหมภีูเขาไฟโชวะ

ชนิซนั – ทะเลสาบโทยะ - เมอืงซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงมติซุยเอา้เลท - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที่  

งดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบอ่น ้า
รอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 

นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ ารอ้นก ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย 
น ้าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) 

สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ทีง่ดงาม เดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะ ชนิ
ซงั  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
น าท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็น
สถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิ

ผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพ
ที่น่ารักน่าเอ็นดูทเีดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์

พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมี
ผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อน

อาหาร 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หมอีกีดว้ย เดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มี

เสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบชิ

โกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ใน
หนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเล่น ป่ันจักรยาน หรือล่องเรือชมทวิทัศน์ (มี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ ผูใ้หญ ่1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบ
มีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได ้

(ยกเวน้ฤดหูนาว) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางกลับเมอืงซปัโปโร จากนั้นสู่ มติชุยเอาทเ์ลท (Mitsui Outlet) เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์ต่างๆ จ าหน่าย

เสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย อสิระชอ้ปป้ิง 
ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 

7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่ง
ดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่
วยัรุ่นดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 
เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่อกีดว้ย  

เย็น      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 
วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

 
 

*************************************************** 

 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 

 

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิด
เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชย

คา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และ

รบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ 
เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์   รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับ
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  



 
 
 
 
 
 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม
ธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ
ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท
ฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  
 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทางอเีมล ์ 
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่
รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  



 
 
 
 
 
 

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารกา
รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 
หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่
ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไป

โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการ
เดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง
เดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 
➢ กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเตม็ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 
➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  
➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ
สว่นของคา่ใชจ่้ายทีสั่มภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุก

กรณี 
 

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

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม 

ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการ
ควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรือในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทาง

ท่องเที่ยว ยังคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกต ิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 



 
 
 
 
 
 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไป

ลว่งหนา้แลว้ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

ในกรณีดังนี้ 
➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
➢ กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ 
คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้่วม

คณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่

ระบใุนโปรแกรม  



 
 
 
 
 
 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็น

กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท า
ทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว 

โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถ

อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง
เร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการ
เดนิทาง รวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 


