
 

HOKKAIDO MONBETSU 5D3N 

ICE BREAKER แอก๊ แอก๊ 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – กมุภาพนัธ ์2562 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดันํ �าแข็ง ณ มอนเบทส ึ

อสิระเลน่สก ีตามอธัยาศยั 



 

ฟร!ี!! ถา่ยรปูกบั สนุขัลากเลื�อน 

ชมความนา่รกั พาเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ล ิ�มรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัที� หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชอ้ปปิ� งจใุจ ทานุกโิคจ ิเที�ยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื�องฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว กรุป๊ไซต ์

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

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

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

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

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

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

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาเด็กตํ�ากวา่ 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ทา่น** 
**ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกันที� สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 



 
23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� 

TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที�สอง สนามบนิชโิตเช ่ - เมอืงฟุราโน ่–  สนุขัลากเลื�อน - เมอืงอาซาฮคิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

- ออิอน ทาวน ์

 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนั�นเดนิทางสู่ เมอืงฟุราโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ที�มอีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิ

แถบนั�นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่

ในชว่งเวลาที�เป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลูกหูลูกตา นําท่าน ชมความน่ารักของ สุนขั

ลากเลื�อน (Dog Sled) ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรูปกบัสุนขัลากเลื�อน ฟร!ี!! 

นอกจากสนัุขแลว้ ยงัมสีตัวอ์ื�นๆ อาท ิมา้ เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ เป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช้ื�อว่าหนาวเย็นที�สุดในฤดูหนาวของ

ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านเดนิทางสู ่นําท่านสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ที�ราเมนของที�นี�มรีสชาตอิัน

เป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิา

ว่าไดถ้ือกําเนิดขึ�นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทั �ง 8 รา้นมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว !!ไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนที�รวบรวมรา้นดงัข ั�นเทพไวใ้นที�เดยีว!! 

และยังมหีอ้งเล็กๆที�จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแหง่นี�ใหสํ้าหรับผูท้ี�สนใจไดม้าศกึษาอกี

ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ�นมาเพื�อดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ 

รา้น Asahikawa Ramen Aoba ที�แสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ที�เกา่แกท่ี�สดุในอาซาฮคิาว่า 

หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ที�เชื�อมั�นในนํ�าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึ�งไมแ่พใ้ครที�สําคัญ รา

เมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญี�ปุ่ น เพราะดว้ยความที�กนิง่ายและมรีสชาตทิี�หลากหลายจงึ

เป็นที�ถกูใจของคนญี�ปุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมบูา้นราเมง  

นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ี�มชี ื�อเสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ�งทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที�ไม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอื�นๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้

ผา่นสระวา่ยนํ �าของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กที�อยูต่รงกลางของโซนหมขี ั�วโลก

และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสัตวแ์หง่นี�ยงัเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกที�มกีารจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ จากนั�นนํา

ทา่นชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน ทาวน ์(อยูต่รงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น 

อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออิอน ทาวน ์

หลังอาหารหากท่านใดประสงค์จะ แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิสไตล์ญี�ปุ่ นแท ้ๆ  (ดา้นนอกโรงแรม 

ราคานี�ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ�ม 600 เยนตอ่ทา่น ลูกคา้ทา่นใดประสงคจ์ะแชส่ามารถแจง้ไกด์

ไดเ้ลย)  



 
ที�พกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สาม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดันํ �าแข็ง – เลน่สก ีณ ลานสก ี- เมอืงอาซาฮคิาวา่ – ออิอน ทาวน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืงชายฝั�งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็น

จดุตั �งตน้อกีแหง่ในการรออกเรอืตัดนํ�าแข็งนําทา่น ลอ่งเรอืตัดนํ�าแข็ง(Garinko II)  

!!!ไฮไลทห์นึ�งของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดงจะวิ�งตัดทะเลนํ�าแข็งออกไปนอกชายฝั�ง

ทะเลโอคอทสก ์นํานักท่องเที�ยวไปชมกอ้นนํ�าแข็งที�ลอยมาจากขั �วโลกเหนือ ในชว่งปลายฤดูหนาว

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี�ใชเ้พื�อสํารวจนํ�ามันในรัฐอลาสกา้ เริ�มนํามาใช ้เป็นกจิกรรม

ทอ่งเที�ยวตั �งแตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชั�วโมง จนสมควรแกเ่วลา  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่ลานสก ีอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนลานสก ีทั �ง Sled Snow board หรอื 

ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ เหมาะสําหรับนักทอ่งเที�ยวมากนัเป็นครอบครัว ฮอกไกโดขึ�นชื�อเรื�องความนจุม่ของ

หมิะมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับความมนุ่มรายกับผงปยุฝ้ายที�หาไม่ไดจ้ากหมิะที�อื�นๆ นอกจากหมิะที�ฮ

อกไกโดที�เดียว (ราคาไม่รวมคา่กจิกรรม – คา่เช่าอุปกรณ์ตา่งๆ) ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮยิามา่ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ออินทาวน ์

จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน ทาวน ์(ฝั�งตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮา

ซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนม

ขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั 

ที�พกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�ส ี� เมอืงซปัโปโร -เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี� - ชอ้ปปิ� งทานกุโิคจ ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด และมพีื�นที�ขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญี�ปุ่ น ซปัโปโรมชีื�อเสยีงระดับโลกในปี 1972 คอืชว่งจัดแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกเกมส์

ฤดหูนาวที�นี� และเป็นเมอืงที�รูจ้ักกนัดใีนการจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาปยูกัษ ์ 



 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยู่

บนที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งงุ ซ ึ�งเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวที�มชี ื�อเสยีง “คลองโอตาร”ุ หรอื “โอ

ตารุอุนงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณ

โดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี�

สรา้งเมื�อปี 1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไว ้

ที�โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออี

ครึ�งหนึ�งไวเ้ป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 

2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น หนึ�งในรา้นคา้ที�ใหญ่ที�สุด

ของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�งในสถานที�

สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง จากนั�นชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตั �งอยูใ่นเมอืงโอตาร ุเมอืงที�มชี ื�อเสยีง

ทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่

ปัจจุบันนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น

โรงงานที�มชี ื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที�มอียู่

มากมาย และผลงานที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของโรงงานแห่งนี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นั�นเอง 

นอกจากนี�ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที�ยวดว้ย นําท่านสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี� 

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และถา่ยรปู

ตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปปิ� ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื�นที�

ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื�อง

ดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั�งยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่

ดว้ย เนื�องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั�น

ที�นี�ยงัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญอ่กีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ที�พกั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.55  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671 

16.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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



 

 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 10,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญี�ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมื�อแสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม

สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวีซ่าอกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการ

ยื�นรอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ�นตํ�า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 



 
 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิ

ท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� 

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัที�น ั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออก

ตั�วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องโรงแรมที�พกั 

 เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20 กโิลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั �นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิ

ที�ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนํี�าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ�ว) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  



 
 กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้�ากว่ามาตรฐานได ้

ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที�

สมัภาระนํ�าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ�งเป็นเหตกุารณ์ที�นอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทางท่องเที�ยว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ�ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณี

ดังนี� 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทาง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

ที�พํานักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานัก

ระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�น ในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพกัสําหรับผูส้บูบหุรี� 

/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา

ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวม

จํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวัน

นั�นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 


