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เร ิม่ตน้เพยีง 32,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

  

GO2-ICN TG001 

HOKKAIDO เรอืตดัน า้แข็งฉกึ ฉกึ 6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

 สมัผสักบัประสบการณ์อนันา่ประทบัใจกบัเทศกาลฤดหูนาว “บนเรอืตดัน า้แข็ง” 
 ถา่ยรปูกบัสนุขัลากเลือ่น แหง่ฟรุาโน่ 

 ชมขบวนพาเหรดแพนกวนิ อยา่งใกลช้ดิ 

 ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่กบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานุกโิคจ ิและ ซูซูกโินะ 
 เทีย่วเต็มทกุวนั ไมม่อีสิระ พรอ้มเมน ูบฟุเฟ่ขาป ู3 ชนดิ!!!  
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่23 - 28 มกราคม 62  32,900.- 

วนัที ่29 มกราคม - 03 กมุภาพนัธ ์62 32,900.- 

วนัที ่01 - 06 กมุภาพนัธ ์62  34,900.- 

วนัที ่07 – 12 กมุภาพนัธ ์62  32,900.- 

วนัที ่12 – 17 กมุภาพนัธ ์62 32,900.- 

วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 62  32,900.- 

วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์– 05 มนีาคม 62  32,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. 
นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร ์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

วนัที ่2 
สนามบนิชโิตเชะ - เมอืงซปัโปโร - เมอืงฟรุาโน ่- Furano Ningle Terrace – สนุขัลากเลือ่น – 

กจิกรรม ลานสก ีซคิไิซโนะโอกะ-ออิอน มอลล ์

02.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอร ์

เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ620 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง 

AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 (ฟรนํีา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น และหาก

ตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเซะ (ฮอกไกโด) 
    

2 

สนามบนิชโิตเชะ - เมอืงซปัโปโร - เมอืงฟรุาโน ่- 

Furano Ningle Terrace – สนุขัลากเลือ่น –  
กจิกรรม ลานสก ีซคิไิซโนะโอกะ-ออิอน มอลล ์ 

✈ �  อสิระ 

SMILE 
ASAHIKAWA 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง –เมอืงอาซาฮคิาวา่ 

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ – ถนนคนเดนิ เฮวะโดร ิ �  อสิระ อสิระ 

SMILE 
ASAHIKAWA 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้น
กาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– รา้นจําหนา่ยของฝาก-มติชุย
เอาเลต้ท ์– บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 

�  อสิระ �  

SMILE 
SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 

เมอืงซปัโปโร - ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั – สวนหมภีเูขา

ไฟโชวะชนิซนั – ทะเลสาบโทยะ – หบุเขานรกจโิก
กดุาน ิ– ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

�  �  อสิระ 

SMILE 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด) – สนามบนิดอนเมอืง �  ✈  
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10.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฟรุาโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศ

เย็นและแหง้ประกอบกบัดนิแถบนัน้เป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร 

โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะ กจ็ะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลกูหูลกูตา หนา้หนาวจะสวยมาก 

เมอืงทีต่ัง้อยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด นําทา่นชม Furano Ningle Terrace เป็นหมู่บา้นขนาดเล็กที ่ตัง้อยู่

ใกล ้ๆ กบัโรงแรม New Furano Prince Hotel ทา่นจะไดพ้บกบักระทอ่มไมน้อ้ยใหญ่หลายหลงั ทีโ่ดดเดน่และ

สวยงามในดา้นการออกแบบ ทา่มกลางป่าร่มรืน่ โดยแตล่ะหลงัยังปรบัแตง่เป็นรา้นคา้ รา้นของฝาก งานฝีมอื ที่

มทีัง้แบบสาํเร็จรูปและแบบทําใหช้มพรอ้มทัง้จําหน่ายสนิคา้อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นชมความน่ารักของ สนุขั

ลากเลือ่น (Dog Sled) ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรูปกบัสนัุขลากเลือ่น ฟร!ี! นอกจากสนัุข

แลว้ ยังมสีตัวอ์ืน่ๆ อาท ิมา้ เป็นตน้  

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
บา่ย หลงัจากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงบเิอ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่ว่า “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารกัของเมอืงนี้อยู่ทีภ่าพววิทวิทศันแ์บบพาโนรามา นําทา่น

เดนิทางสู ่ลานสก ีชคิไิซโนะโอกะ ภายในลานสกมีกีจิกรรมตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานและ

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ภายในลานสก ีไม่ว่าจะเป็นการเชา่ Snow Mobile , บาบาน่าสโนว ์ใหอ้าหารสตัว์

น่ารักคอื อลัปากา  

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดสําหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 
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***กจิกรรมเลน่หมิะ ณ ลานสก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ความสงูของหมิะ *** 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง ค ิ

ทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์ 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง –เมอืงอาซาฮคิาวา่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ –  

ถนนคนเดนิ เฮวะโดร ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนอืของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุด

ตัง้ตน้อกีแห่งในการออกเรอืตดัน้ําแข็งนําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง (Garinko II) ไฮไลท!์! หนึง่ของเมอืง

มอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดงจะวิง่ตดัทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์นํานักทอ่งเทีย่ว

ไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคม หากโชคด ีอาจจะ

ไดเ้ห็นสตัวท์ะเลทีม่าจากฝ่ังทะเลตอนเหนือ เชน่ อนิทรยีท์ะเลสเตลเลอร ์(Steller’s Sea Eagle) และแมว

น้ําลายจุด เดมิเรอืนี้ใชเ้พือ่สาํรวจน้ํามนัในรฐัอลาสกา้ เร ิม่นํามาใช ้เป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การ

ลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท ีถงึ1 ชัว่โมง จากนัน้นําทา่นเดนิทาง หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ราเมน

ทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้บัการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอา

ซาฮคิาว่าไดถ้อืกาํเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดงัของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกนั

เป็นอาคารหลงัคาเดยีว ไฮไลท ์!! หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัด

แสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแห่งนี้ใหส้าํหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้งเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สน

ภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่น

ในน้ําซปุของตวัเองวา่เป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่าํคญั ราเมน ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ย

ความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมน 
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บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) ถอืเป็นเมอืงใหญ่อันดบัสองในเกาะฮอกไกโด รอง

จากซปัโปโร เมือ่เทยีบกบัซปัโปโรแลว้ ทีน่ี่อาจจะไม่ไดด้เูจรญิแบบเหมอืนซปัโปโร แตท่ีน่ี่มสีวนสตัวช์ือ่ดงั

อันดบัสองของญีปุ่่ น  และมคีวามใหญ่ของสถานีรถไฟ JR Asahikawa ทีต่กแตง่โทนอบอุน่ดว้ยสไีมส้บายตา

อกีดว้ย ใกล ้ๆ กนัจะม ีAeon Mall ทีเ่ชือ่มกบัสถานีรถไฟ จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิเฮวะโดร ิ

(Heiwa-dori Shopping Street) ถนนสายนี้นับไดว้่าเป็นถนนคนเดนิสายแรกของญีปุ่่ น โดยเริม่กนัมา

ตัง้แตปี่ 1972 มรีา้นคา้ รา้นอาหารตัง้อยู่เรยีงรายมากมาย สองขา้งทางยาวออกไปจากสถาน ีJR ASAHIKAWA 

ถงึ 1 กโิลเมตร ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

คํา่   อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิ เฮวะโดร ิ

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– รา้นจําหนา่ยของฝาก-มติชุยเอาเลต้ท ์– บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) สวนสตัวแ์ห่งนี้ไดถ้กูออกแบบใหก้ลมกลนืกบั

ธรรมชาตทิีส่ตัวน์านาชนดิอาศยัอยู่ ซ ึง่จะสง่ผลใหม้สีขุภาพจติทีด่แีละและสอดคลอ้งตามธรรมชาตทิีเ่ป็นอยู่ 

นักทอ่งเทีย่วจะไดร้บัความสขุในการเขา้ชม ภายใน สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ มสีว่นตา่งๆ ทีน่่าสนใจมากมาย

โดยมจีุดเดน่ทีม่สีตัวน์อ้ยน่ารักนานาชนดิ ทัง้จําพวกสตัวเ์มอืงหนาวและเมอืงรอ้น  เชน่ สตัวป่์าพืน้เมอืงของฮ

อกไกโด อย่างกวาง นกอนิทร ีหมาป่า และสตัวอ์ืน่ๆจากทัว่ทกุมุมโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ 

และสิง่ทีพ่ลาดไม่ไดก้็คอื อุโมงคแ์กว้ผ่านสระวา่ยน้ําของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลาง

ของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนี้เป็นแห่งแรกทีม่กีารจดัใหน้ก

เพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมความนา่รกัของขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิอกี

ดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุ

 
กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอตาร ุ
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บา่ย เมอืงโอตาร ุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรบัซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่

เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง “คลองโอตาร”ุ หรอื “โอตารอุนุงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร 

ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! 

บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็น

เสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเกบ็ไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ทําถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตร ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตาร ุ(Otaru Music Box Museum) ไดร้ับการยก

ย่องใหเ้ป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีส่าํคญัของเมอืงโอตารจุากการทีถ่กูสรา้งข ึน้ตัง้แตปี่ 

ค.ศ.1912 ดว้ยตวัอาคารมขีนาดใหญ่เป็นอฐิแดงดเูปลอืยๆหากดงูดงามแปลกตา ส ิง่สะดดุตาทีเ่ป็นจุดสงัเกต

ของพพิธิภณัฑแ์ห่งนีน่ั้นก็คอื นาฬกิาไอนํา้โบราณสไตลอ์งักฤษ ทีย่ังคงใชง้านไดม้าถงึปัจจุบันและเหลอื

เพยีง 2 เรอืนในโลกเทา่นัน้ ภายในตกแตง่แบบผสมผสานทัง้ความหรูหรา มกีารจดัแสดงกลอ่งดนตรโีบราณ

และหลากสไตลก์ว่า 25,000 ชิน้ จากนัน้ชม โรงงานเครือ่งแกว้คติะอจิ ิ(Kitaichi Glass) นับเป็นอกีหนึง่

สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงโอตารุ เป็นแหลง่ผลติเครือ่งแกว้คณุภาพสงูทีไ่ดร้ับการยอมรับมาอยา่งยาวนาน มี

ประวตัคิวามเป็นมานานมากเป็นรอ้ยๆปี ภายในอาคารมกีารตกแตง่ดว้ยโคมไฟแกว้จํานวนมากอย่างหรูหรา 

ประกอบดว้ยสว่นตา่งๆอยา่ง คาเฟ่ทีม่บีรกิารทัง้ขนมหวานและอาหารญีปุ่่ นตกแตง่ดว้ยเครือ่งแกว้นานาชนดิดู

งดงาม สว่นจัดแสดงเครือ่งแกว้ชนดิตา่งๆตัง้แตใ่นยุคอดตี ชมการสาธติการเป่าแกว้ดว้ยกรรมวธิโีบราณ นําทา่น

สู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้และถา่ยรปูตามอัธยาศยั นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ี

อาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ 

เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญีปุ่่ น  

 

 จากนัน้นําทา่นแวะซือ้ของฝากที ่รา้นจําหนา่ยของฝากของทีร่ะลกึ ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงซปัโปโร่ ภายใน

มสีนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่มติชุยเอาเลต้ท ์

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญแ่ห่งแรกของฮอกไกโด มรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้

ปลอดภาษีอกีดว้ยจําหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ กระเป๋า รองเทา้ และยังจะมศีนูยอ์าหารขนาดใหญจุ่ 650 ทีน่ั่ง มเีมนู

ข ึน้ชือ่ทอ้งถิน่ใหไ้ดเ้ลอืกทาน มรีา้นจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจําฮอกไกโด ได ้

เวลาอันสมควรนําทา่น อิม่อรอ่ยกบัอาหารมือ้พเิศษ บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ 3 ชนดิ!! 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร พเิศษ!!! บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 



 

 ทวัร์ญ่ีปุ่น  (GH)    HOKKAIDO เรือตดัน ้ ำแข็งฉึก ฉึก 6D4N โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ [XJ]                                                                                                                                                       

 

 
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SMILE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที5่ เมอืงซปัโปโร - ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั – สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั – ทะเลสาบโทยะ – หบุเขานรกจิ

โกกดุาน ิ– เมอืงซปัโปโร ่- ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั เป็นภเูขาไฟทีม่อีายุนอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิข ึน้จากการ

เกดิแผ่นดนิไหวและกอ่ตวัข ึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีทีม่คีวามสงูอยู่ที ่290 เมตร โดยจะอยู่ในระหวา่งปี ค.ศ. 

1943-1945 นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่

เพาะพันธุห์มสีน้ํีาตาลทีม่ตีัง้แตเ่จา้หมตีวัเล็กๆไปจนถงึหมตีวัโต  นอ้งหมทีีน่ี่ไม่ดรุา้ย เพราะหมทีีน่ี่ ไดร้ับการ

ดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน ทา่นจะไดเ้ห็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดขูองนอ้งหม ีโชวล์ลีาออ้นขออาหารจาก

นักทอ่งเทีย่ว ทีน่ี่นักทอ่งเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหลา่หมทีัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุด

จําหน่ายอาหารหม ีเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รปูวงกลม มเีสน้รอบวง

ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้บัทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) 

ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไมแ่ข็งตวัในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะ

สาํหรับเดนิเลน่ ป่ันจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 
บา่ย จากนัน้นําทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า “หบุเขานรก” อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะทีน่ี่มทีัง้บอ่โคลนและบ่อ

น้ํารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทัว่บรเิวณเสมอืนนรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวนัรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา 

และถอืเป็นแหลง่กาํเนดิน้ําแรแ่ละออนเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมสีญัลกัษณ์

เป็นยักษ์สแีดงตวัใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับ  เป็นยักษ์ทีค่อยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยอืน ดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ทีข่อง

ทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ หอ้งน้ําจะมป้ีายตา่งๆทีม่สีญัลกัษณ์รปูยักษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซปัโปโร ่อสิระ ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านชอ้ปป้ิงเกา่แก ่ทีเ่ปิด

ใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเดน่ของย่านนีค้อืการสรา้งหลงัคาทีค่ลมุทัว่ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก 

พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาว

ประมาณ 1 กโิลเมตร สว่นสนิคา้ก็มทีัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนดด์งัอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, 
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Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ทีท่กุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donki ทีม่ี

ขายทกุอย่างตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครือ่งสาํอางคใ์นราคาทีถ่กูจนน่าตกใจ หรอืถา้เดนิจนหมดแรง ทีน่ี่ก็มี

รา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ซูซูกโินะ (Susukino) 

เป็นย่านบันเทงิทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ซซูกูโินะเต็มไปดว้ยรา้นคา้5,000 รา้นและรา้นอาหาร แสงไฟนีออน

เรยีงรายในเวลากลางคนื และถอืเป็นยา่นทีค่กึคกัและมชีวีติชวีาทีส่ดุของเมอืงซปัโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถดัลงมา

ทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาคํา่คนืบรรดาป้ายไฟ

โฆษณาบนตกึตา่งๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลานตาดงึดดูลกูคา้กนัเต็มที ่รอบๆบรเิวณนี้มี

รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนั

มากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมา

เรยีกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด ย่านซซูกูโินะ มักจะมชีือ่เรยีกทีรู่จ้ักกนัดี

ในหมู่คนไทยและนักทอ่งเทีย่วว่าเป็น “ตรอกราเมน” เพราะบรเิวณนี้มรีา้นราเมนใหเ้ลอืกทานกนัมากมาย ไม่ว่า

จะเป็น มโิสะราเมน ชโิอะราเมน เคอรร์ีร่าเมน เป็นตน้ โดยมรีาคาเริม่ตน้เพยีงชามละ 750 เยนเทา่นัน้  

คํา่   อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ ซูซูกโินะ 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SMILE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6่ สนามบนิชนิชโิตเซะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

06.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเสะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 

18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : HOKKAIDO เรอืตดันํา้แข็งฉกึฉกึ 6D4N BY XJ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

23-28 มกราคม 62 32,900 32,900 32,900 31,900 17,900 8,900 

29 มกราคม – 03 กมุภาพันธ ์62 32,900 32,900 32,900 31,900 17,900 8,900 

01-06 กมุภาพันธ ์62 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

07 -12 กมุภาพันธ ์62 32,900 32,900 32,900 31,900 17,900 8,900 

12-17 กมุภาพันธ ์62 32,900 32,900 32,900 31,900 17,900 8,900 

26 กมุภาพันธ ์– 03 มนีาคม 62 32,900 32,900 32,900 31,900 17,900 8,900 

28 กมุภาพันธ ์– 05 มนีาคม 62 32,900 32,900 32,900 31,900 17,900 8,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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** ลกูคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดงันี้. 

1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี ้

-Quiet Zone Legroom Seat เพิม่ 1,800 บาทตอ่เทีย่ว // Quiet Zone Seat เพิม่ 600 บาทตอ่เทีย่ว 

-Legroom Seat เพิม่ 1,700 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่15, 16, 17)  

-Legroom Seat เพิม่ 1,600 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่34, 35) 

**Legroom Seat บรเิวณ EXIT SEAT ไม่อนุญาตให ้เด็กอายกุว่า 15 ปี, ผูใ้หญ่อายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น่ัง** 

-Baby Bassinet เพิม่ 1,600 ตอ่เทีย่ว (ตะกรา้เด็กสาํหรับทารก) โดยผูโ้ดยสาร 1 ทา่นตอ้งเลอืกซือ้ทีน่ั่ง Legroom Seat 

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วัน จองทวัร.์.อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

-ซือ้เพิม่ 5 กโิลกรัม เป็น 25 กโิลกรัม เพีม่ 350 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 10 กโิลกรัม เป็น 30 กโิลกรัม เพิม่ 550 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม เป็น 40 กโิลกรัม เพิม่ 1,490 บาท ตอ่เทีย่ว 

1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่ สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิ 

“แยกจากคา่สมัภาระ” ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม 900 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 25 กโิลกรัม 1,150 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 30 กโิลกรัม 1,250 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่40 กโิลกรัม 1,550 บาท ตอ่เทีย่ว 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น้ําหนักเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่ 

หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิกาํหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง*** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 
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3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 



 

 ทวัร์ญ่ีปุ่น  (GH)    HOKKAIDO เรือตดัน ้ ำแข็งฉึก ฉึก 6D4N โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ [XJ]                                                                                                                                                       

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


