
 

HOKKAIDO 6D4N 

 ซุปตาร ์เจาะลกึ (AUTUMN) 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน-ตลุาคม 2561 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 ฮอกไกโด เที�ยวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

 น ั�งกระเชา้คโุรดาเกะ ชมววิ อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ทสซึงั  



 

สมัผสัความนา่รกั ของสตัวเ์มอืงหนาว ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ล ิ�มรสความอรอ่ยของราเมนตน้ตาํรบัที� หมูบ่า้นราเมน 

สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

ชอ้ปปิ� งจใุจ ทานุกโิคจ ิซูซูกโินะ มติซุยเอา้ทเ์ลทและ ออิอนทาวน ์

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ื�องฮอกไกโด 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว กรุป๊ไซส ์

03-08 กนัยายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1 

07-12 กนัยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 

10-15 กนัยายน 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 

14-19 กนัยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 

17-22 กนัยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 

21-26 กนัยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1 

24-29 กนัยายน 2561 30,888.- 8,900.- 34+1 

28 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

01-06 ตลุาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1 

05-10 ตลุาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1 

15-20 ตลุาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

19-24 ตลุาคม 2561 36,888.- 8,900.- 34+1 

22-27 ตลุาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายตํ�ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี�ไมร่วม

คา่ทปิไกด ์1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น       พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี�ปุ่ น เที�ยวบนิที� XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที�สอง สนามบนิชิโตเซะ – เมอืงบเิอะ – สระอะโออเิคะ – หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า - 

อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั – นํ �าตกรวิเซยแ์ละนํ �าตกกงิกะ – กระเชา้คโุรดาเกะ - อ ิ

ออน มอลลล ์

08.20 น. เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากร  

เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศน์ที�งดงามของภเูขาและ

ทุง่นาอนักวา้งใหญ ่เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื สระนํ �าสฟ้ีา (Blue Pond) ตั �งอยูฝั่�ง

ซา้ยของแมนํ่�า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตั �งชื�อตามสขีองนํ�าที�เกดิจากแร่

ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิ�งเกดิขึ�นจากการกั �นเขื�อนเพื�อป้องกันไมใ่หโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที�ปะทุ



 
ขึ�นเมื�อปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนํ�าสฟ้ีาที�สดใสเกนิกวา่บอ่นํ�าตามธรรมชาตทิั�วไป และ

ตอไมสู้งจํานวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสนพเิศษของนํ�าในบ่อ ไดเ้วลาอันสมควร

เดนิทางกลับสู่ เมอืงอาซาฮคิาวา่ จากนําท่านสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ที�ราเมนของที�นี�มี

รสชาตอินัเป็นเอกลกัษณ์และไดร้ับการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมน

อาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขึ�นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื�อดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทั �ง 8 รา้น

มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนที�รวบรวมรา้นดงัข ั�นเทพไวใ้นที�

เดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆที�จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี�ใหสํ้าหรับผูท้ี�สนใจไดม้า

ศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ�นมาเพื�อดงึดูดความสนใจของ

ลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ที�แสนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ที�เกา่แกท่ี�สดุในอา

ซาฮคิาวา่ หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ที�เชื�อมั�นในนํ�าซปุของตัวเองวา่เป็นหนึ�งไมแ่พใ้ครที�

สําคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี�ปุ่ น เพราะดว้ยความที�กนิง่ายและมีรสชาติที�

หลากหลายจงึเป็นที�ถกูใจของคนญี�ปุ่ นทกุเพศทกุวัย 

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 

 

เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) อทุยานที�มใีหญท่ี�สดุใน

ญี�ปุ่ น ตื�นตาตื�นใจกับฤดูใบไมเ้ปลี�ยนส ีที�ทั�วทั �งอทุยานจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมท้ี�พากันเปลี�ยนสี

อวดความสวยงามของธรรมชาต ิ(ใบไมเ้ปลี�ยนสทีี�ฮฮกไกโด โดยปกตจิะอยู่ในช่วงประมาณ

ปลายเดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืนตลุาคม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) ชม นํ �าตกรวิเซยแ์ละ

นํ �าตกกงิกะ ใหท้่านไดส้ัมผัสความงามของนํ�าตกแห่งนี�ในชว่งหนา้หนาว ที�บรเิวณนํ�าตกจะเต็มไป

ดว้ยหมิะขาวโพลน แลว้สายนํ�าบางจดุก็จะกลายเป็นนํ�าแข็ง ซึ�งดูสวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึ โดย 

นํ �าตกกงิกะ ถอืเป็นตัวแทนของสตรเีพศ เพราะ สายธารที�ไหลลงมานั�นสวยงาม ออ่นชอ้ย มจีังหวะ

จะโคน ประหนึ�งการแสดงของเกอชิาในชนชั �นสงู และ นํ �าตกรวิเซโนะทาค ิคอืตัวแทนของบรุษุเพศ 

เด็ดเดี�ยว รุนแรง เที�ยงตรง แตง่ดงาม ประหนึ�งสะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิ จากนั�นนําทา่น 

นําท่านขึ�น กระเชา้คโุรดาเกะ ที�ใหบ้รกิารนักท่องเที�ยวขึ�นชมววิบนภูเขาคโุรดาเกะ ตั �งอยู่บรเิวณ



 
ชมุชนออนเซ็นถอืว่าเป็นจุดชมววิที�สวยที�สดุที�หนึ�งของโซอนุเคยีว ตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาดใหญ่

สามารถบรรทุกผูโ้ดยสารมากถงึ 101 ที�นั�งและใชเ้วลาประมาณ 7 นาทถีงึจุดชมววิ นอกจากนี� ในฤดู

หนาวดา้นบนยังเป็นสกรีสีอรต์สําหรับนักสกแีละสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบน โดยมวีวิ

ภเูขารอบดา้นเป็นจุดเด่นของที�นี� เดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮาวา่ จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ณ ออิอน 

ทาวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของ

ฝาก ของที�ระลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ�นชื�อของญี�ปุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถ

หาซื�อไดท้ี�นี�เชน่กนั 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ที�พกั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ – คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ

-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี� - เมอืงซปัโปโร - ชอ้ปปิ� งทานกุโิคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ี�มชี ื�อเสยีงใน

แถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ�งทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้

ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที�ไม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอื�นๆ ไฮไลท!์!! 

ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยนํ �าของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กที�อยูต่รงกลาง

ของโซนหมขี ั�วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน อสิระใหท้่านชมความน่ารักของ

สตัวป์ระเภทสตัวอ์ื�นๆ ไดต้ามอธัยาศัย 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคญัสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั �งอยู่

บนที�ลาดตํ�าของภเูขาเท็งงุ ซ ึ�งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที�มชี ื�อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตา

รอุุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบ

ปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี�สรา้งเมื�อปี 

1923 โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเล เพื�อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี�โกดัง แต่

ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึ�งหนึ�งเพื�อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ�งหนึ�งไวเ้ป็น

สถานที�ท่องเที�ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร นํา

ท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ�งในรา้นคา้ที�

ใหญท่ี�สดุของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญี�ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ�ง

ในสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตั �งอยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงที�มี

ชื�อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั�นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นทุ่นให ้

เรอื แต่ปัจจุบันนี�เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื�อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที�ระลกึแทน ซึ�งโรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิเิป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงและเกา่แกท่ี�สดุของเมอืง โดยกอ่ตั �งขึ�นตั �งแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่า

แกว้ที�มอียูม่ากมาย และผลงานที�มชี ื�อเสยีงมากที�สุดของโรงงานแห่งนี�ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล

แกว้นั�นเอง นอกจากนี�ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที�ยวดว้ย เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล 



 
คติตี� เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชื�อดัง คติตี� ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้และ

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย อสิระชอ้ปปิ�ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมี

พื�นที�ทั �งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน 

เครื�องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั�งยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่

วยัรุ่นดว้ย เนื�องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน 

นอกจากนั�นที�นี�ยงัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ ่

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ถนนทานกุโิคจ ิ 

ที�พกั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�ส ี� ตลาดปลานโิจ – ที�ทําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – หอนาฬกิาโบราณ - ดวิตี�ฟร ี- มติซุยเอา้ท์

เลต – รา้นคา้มอืสอง – โรงงานช็อคโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ (ดา้นอก) - ชอ้ปปิ� งซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่ตลาดปลานโิจ (Nijo Market) เป็นตลาดเกา่แกต่ั �งแตปี่ 1903 ตั �งอยูใ่จกลางเมอืงซปัโป

โร ครอบคลุมพื�นที�เมอืง 1 บล็อค เป็นที�นยิมสําหรับชาวบา้นและนักท่องเที�ยว ซึ�งจะแวะเวยีนไปที�

ตลาดเพื�อจับจา่ยผลผลติในทอ้งถิ�น และอาหารทะเลสดๆ เชน่ ป ูไขป่ลาแซลมอน หอยเมน่ทะเล และ

ปลาทะเลสดๆ จากนั�นนําทา่นสู ่ที�ทําการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 

นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ�งในไม่กี�อาคารของญี�ปุ่ นในสมัยนั�น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 

ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที�ร่มรื�น เรยีงรายดว้ยตน้ซากุระ 

และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนี�เคยเป็นที�ทําการรัฐบาลทอ้งถิ�นสมยับกุเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิด

ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกา

โบราณ ตัวอาคารและหอนาฬกิาสรา้งขึ�นจากไม ้ออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 

สบิปีหลังจากที�มกีารสรา้งเมอืงซบัโปโร ตัวนาฬกิาถูกตดิตั �งในปี 1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. 

เมอืง Boston นําท่านสู่ ดวิตี�ฟร ีอสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ 

ตามอธัยาศัย จากนั�นชอ้ปปิ�ง มติชุยเอาทเ์ลต เป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งที�มพีื�นที�ขนาดใหญแ่หง่แรกของฮอก

ไกโด มสีนิคา้แบรนดต์่างๆ จําหน่ายเสื�อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารให ้

เลอืกมากมาย 

เที�ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ มติซุยเอา้เลท 

นําท่านชอ้ปปิ� ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา 

รองเทา้ และขา้วของเครื�องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื�องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ�งสว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ที�

ผลิตและจําหน่ายในประเทศญี�ปุ่ น นําท่านชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอโิคอบิโิตะ (Shiroi 

Koibito Park) (ด้านนอก) เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของทอ้งถิ�น 

ผลติภัณฑท์ี�ข ึ�นชื�อของบรษัิท คอื คุก้กี� Shiroi Koibio ของฝากที�นยิมของฮอกไกโด (คุก้กี�เนยสอด

ไสช้อ็กโกแลตขาว) ภายในบรเิวณโรงงานประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพพิธิภณัฑ์

โรงงานช็อกโกแลตพรอ้มจําหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ดา้นนอกจัดตกแต่งสไตลส์วน

ดอกไมย้โุรป สรา้งบรรยากาศโรแมนตกิ อสิระใหท้่านถ่ายรูป และเลอืกซื�อขนม ช็อกโกแลตเป็นของ



 
ฝากกันตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นสู ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ยา่นกนิดื�ม เที�ยวกลางคนืที�ใหญ่

ที�สดุของภาคเหนือในประเทศญี�ปุ่ น และถอืเป็นยา่นที�คกึคักและมชีวีติชวีาที�สดุของเมอืงซปัโปโรอกี

ดว้ย โดยอยูถ่ัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino 

ในเวลาคํ�าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆในย่านนี�จะเปิดไฟประชันกัน สสีันละลานตาดงึดูด

ลกูคา้กนัเต็มที� รอบๆบรเิวณนี�มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั �งไนตค์ลับ บาร ์

คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตั �งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่

ในตกึตอ้งขึ�นลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกลูกคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนน

เต็มไปหมด  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ 

ที�พกั   QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หก สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมภีูเขา

ไฟโชวะ – ทะเลสาบโทยะ – สวนฟูกดิาช ิ- เมอืงซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นสู ่หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหบุเขาที�งดงาม นํ�ารอ้นใน

ลําธารของหุบเขาแห่งนี�มแีร่ธาตุกํามะถันซึ�งเป็นแหล่งตน้นํ�าของย่านบ่อนํ�ารอ้นโนโบรเิบทสนัึ�นเอง 

เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึ�นเนินไปเรื�อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ 

(Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถนั อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื�อยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บาง

บอ่มอีณุหภมูทิี�รอ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ย นํ�าที�ไหลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นลําธารเรยีกวา่ โอ

ยนุมุะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ี�งดงาม  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) เป็นสถานที�เพาะพันธุห์มสีนํี�าตาล นักทอ่งเที�ยวสามารถเยี�ยมชมลกูหมสีนํี�าตาลไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที�ไมดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเที�ยว เป็นภาพ

ที�น่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี�ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรง

มนุษย ์ซ ึ�งจะมองเห็นหมสีนํี�าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ�นของหมผี่านรูระบายอากาศ

เล็กๆ นอกจากนี�ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ�ล ใหนั้กท่องเที�ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย เดนิทางสู ่

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 

กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตั �งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นี�

มคีวามพเิศษตรงที�นํ�าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิ

เล่น ปั�นจักรยาน หรอืล่องเรอืชมทวิทัศน์ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิท่านละ ผูใ้หญ่ 1,420 เยน เด็ก 

710 เยน) อนังดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยูต่รงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) 

สามารถลงไปเดนิเล่นได ้(ยกเวน้ฤดูหนาว) นําท่านชม บ่อนํ�าพุใน สวนฟูกดิาช ิอยูต่นีภเูขา Yotei 

เป็นสวนของบ่อนํ�าที�ไดร้ับเลอืกจากกระทรวงสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นหนึ�งในนํ�าที�บรสิุทธิ�ในญี�ปุ่ น บอ่นํ�าพุ

เกดิจากนํ�าฝนและหมิะที�ไหลอยูบ่นภเูขา Yotei ในหลายศตวรรษและเป็นบอ่นํ�าพุทางธรรมชาตอิยา่ง



 
แทจ้รงิ อณุหภมูจิะอยูท่ี� 6 องศาเซนเซยีสตลอดทั �งปี โดยอดุมไปดว้ยแรธ่าต ุเดนิทางกลับสูเ่มอืงซปั

โปโร   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู 

ที�พกั  QUINN TESSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้  สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที�ยวบนิที� XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปี�ยม 

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

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 9,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี�ปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี�โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื�นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมื�อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

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

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

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 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�ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

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

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

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

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 



 
 

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

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× 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  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้

ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัที�น ั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการออกตั�ว

เครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น  
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เรื�องโรงแรมที�พกั 

 เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) 

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

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 



 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนํ�าหนักของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื�องบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั �นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งชําระในสว่นที�โดนเรยีกเก็บเพิ�ม) 

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

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

เซนตเิมตร (18 นิ�ว)  

 กรณีที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั �งนี�

ข ึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที�สมัภาระนํ�าหนัก

เกนิ (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 ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื�องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศที�ทา่นเดนิทางทอ่งเที�ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

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

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที�ทางกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�

พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�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�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ 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�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�น ในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

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

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

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 

ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

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

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้

เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 4 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 

3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 


