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 ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ 

 น่ังกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง  

สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 

ล้ิมรสความอร่อยของราเมนต้นตํารับที่ หมู่บ้านราเมน 

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ 

ช้อปป้ิงจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ มิตซุยเอ้าท์เลทและ อิออนทาวน์ 

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาป ู++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียว กรุ๊ปไซส์ 

25-30 ตุลาคม 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 

26-31 ตุลาคม 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 

27 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 29,888.- 8,900.- 34+1 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายตํ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป 

วันแรก สนามบินดอนเมือง 

20.00 น       พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เท่ียวบินท่ี XJ620  

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - 

อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ําตกริวเซย์และน้ําตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิ

ออน มอลลล์ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร  

เรียบร้อยแล้ว นําท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ท่ีงดงามของภูเขาและ

ทุ่งนาอันกว้างใหญ่ เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระนํ้าสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยู่ฝั่ง

ซ้ายของแม่น้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งช่ือตามสีของน้ําท่ีเกิดจากแร่

ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุ

ขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน้ําสีฟ้าท่ีสดใสเกินกว่าบ่อน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และ

ตอไม้สูงจํานวนมากท่ีสะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบ่อ  ได้เวลาอันสมควร

เดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า จากนําท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมนของท่ีนี่มี

รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอรอ่ยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมน



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO ASAHIKAWA 6D4N ซุปตาร์ ใบไม้เปล่ียนสี 

อาซาฮิคาว่าได้ถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าท้ัง 8 ร้าน

มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังข้ันเทพไว้ในที่

เดียว และยังมีห้องเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สําหรับผู้ท่ีสนใจได้มา

ศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ท่ีแสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอา

ซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ีเช่ือมั่นในน้ําซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครท่ี

สําคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความท่ีกินง่ายและมีรสชาติท่ี

หลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน 

 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) อุทยานท่ีมีใหญ่ท่ีสุดใน

ญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ท่ีท่ัวท้ังอุทยานจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ท่ีพากันเปลี่ยนสี

อวดความสวยงามของธรรมชาติ (ใบไม้เปล่ียนสีที่ฮฮกไกโด โดยปกติจะอยู่ในช่วงประมาณ

ปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ชม นํ้าตกริวเซย์และ

นํ้าตกกิงกะ ให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ําตกแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาว ท่ีบริเวณน้ําตกจะเต็มไป

ด้วยหิมะขาวโพลน แล้วสายน้ําบางจุดก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง ซึ่งดูสวยและแปลกตาไปอีกแบบนึง โดย 

นํ้าตกกิงกะ ถือเป็นตัวแทนของสตรีเพศ เพราะ สายธารท่ีไหลลงมานั้นสวยงาม อ่อนช้อย มีจังหวะ

จะโคน ประหนึ่งการแสดงของเกอิชาในชนช้ันสูง และ นํ้าตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศ 

เด็ดเดี่ยว รุนแรง เท่ียงตรง แต่งดงาม ประหนึ่งสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมิด จากนั้นนําท่าน 

นําท่านขึ่น กระเช้าคุโรดาเกะ ท่ีให้บริการนักท่องเท่ียวขึ้นชมวิวบนภูเขาคุโรดาเกะ ตั้งอยู่บริเวณ
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ชุมชนออนเซ็นถือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดท่ีหนึ่งของโซอุนเคียว ตัวกระเช้าเป็นกระเช้าขนาดใหญ่

สามารถบรรทุกผู้โดยสารมากถึง 101 ท่ีนั่งและใช้เวลาประมาณ 7 นาทีถึงจุดชมวิว นอกจากนี้ ในฤดู

หนาวด้านบนยังเป็นสกีรีสอร์ตสําหรับนักสกีและสโนวบอร์ดมาค้นหาความท้าทายด้านบน โดยมีวิว

ภูเขารอบด้านเป็นจุดเด่นของท่ีนี่ เดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮาว่า จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน 

ทาวน์ (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ

ฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นช่ือของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถ

หาซื้อได้ท่ีนี่เช่นกัน 

เย็น      อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ท่ีพัก  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 

-  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ท่ีมีช่ือเสียงใน

แถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้า

ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! 

ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายนํ้าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลาง

ของโซนหมีข้ัวโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านชมความน่ารักของ

สัตว์ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่

บนท่ีลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตา

รุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 

1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สําหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดัง แต่

ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร นํา

ท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่ง

ในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมี

ช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้
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เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิ

ตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่า

แก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอล

แก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเท่ียวด้วย เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล 

คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวช่ือดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและ

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมี

พื้นท่ีท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน 

เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่า

วัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย  ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน 

นอกจากนั้นท่ีนี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ 

เย็น      อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ  

ที่พัก   SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ี ตลาดปลานิโจ – ที่ทําการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์

เลต – ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านอก) - ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นํ า ท่านสู่ ตลาดปลานิโจ 

( Nijo 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1903 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื้นท่ีเมือง 1 บล็อค 

เป็นท่ีนิยมสําหรับชาวบ้านและนักท่องเท่ียว ซึ่งจะแวะเวียนไปท่ีตลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้องถ่ิน 

และอาหารทะเลสดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ จากนั้นนําท่านสู่ ท่ี

ทําการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแ่ห่งหนึง่

ในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูป

ดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมท่ีร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นท่ีทํา

การรัฐบาลท้องถ่ินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทํางานต่างๆ และ

หอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้นจากไม้ 

ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากท่ีมีการสร้างเมืองซับโปโร ตัว

นาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston นําท่านสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้

ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ท้ัง เส้ือผ้า น้ําหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นช้อปปิ้ง มิตชุยเอาท์

เลต เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จําหน่าย

เส้ือผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ มิตซุยเอ้าเลท 

นําท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจําหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา 

รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าท่ี
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ผลิตและจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่น นําท่านชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi 

Koibito Park) (ด้านนอก) เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถ่ิน 

ผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นช่ือของบริษัท คือ คุ้กกี้ Shiroi Koibio ของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด (คุ้กกี้เนยสอด

ไส้ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณโรงงานประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์

โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจําหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ด้านนอกจัดตกแต่งสไตล์สวน

ดอกไม้ยุโรป สร้างบรรยากาศโรแมนติก อิสระให้ท่านถ่ายรูป และเลือกซื้อขนม ช็อกโกแลตเป็นของ

ฝากกันตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านกินดื่ม เท่ียวกลางคืนท่ีใหญ่

ท่ีสุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นย่านท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโรอีก

ด้วย โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน Susukino 

ในเวลาค่ําคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูด

ลูกค้ากันเต็มท่ี รอบๆบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ท้ังไนต์คลับ บาร์ 

คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่

ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกค้าเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนน

เต็มไปหมด  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 

ที่พัก   SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันทีห้่า โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ทะเลสาบโท

ยะ – สวนฟูกิดาชิ - เมืองซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 นําท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็นหุบเขาท่ีงดงาม น้ําร้อนใน

ลําธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกํามะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําของย่านบ่อน้ําร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง 

เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ 

(Oyunuma) เป็นบ่อน้ําร้อนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บาง

บ่อมีอุณหภูมิท่ีร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ําท่ีไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธารเรียกว่า โอ

ยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ท่ีงดงาม  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan 

Bear Park) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุ์หมีสีน้ําตาล นักท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลได้อย่าง

ใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพ

ท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรง

มนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศ



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO ASAHIKAWA 6D4N ซุปตาร์ ใบไม้เปล่ียนสี 

เล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเท่ียวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย เดินทางสู่ 

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 

กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้

มีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดิน

เล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ ผู้ใหญ่ 1,420 เยน เด็ก 

710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) 

สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดูหนาว) นําท่านชม บ่อน้ําพุใน สวนฟูกิดาชิ อยู่ตีนภูเขา Yotei 

เป็นสวนของบ่อน้ําท่ีได้รับเลือกจากกระทรวงส่ิงแวดล้อมให้เป็นหนึ่งในน้ําท่ีบริสุทธิ์ในญี่ปุ่น บ่อน้ําพุ

เกิดจากน้ําฝนและหิมะท่ีไหลอยู่บนภูเขา Yotei ในหลายศตวรรษและเป็นบ่อน้ําพุทางธรรมชาติอย่าง

แท้จริง อุณหภูมิจะอยู่ท่ี 6 องศาเซนเซียสตลอดท้ังปี โดยอุดมไปด้วยแร่ธาตุ เดินทางกลับสู่เมืองซัป

โปโร   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู  

ท่ีพัก  SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห่ก สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.00 น.    เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี XJ621 

15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

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

 

สําหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาต๋ัวเครื่องบิน   หกัค่าตั๋วออก 9,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 

1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเท่ียวญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
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 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  

 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านชําระเงินไมว่่าจะทั้งหมดหรอืบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

 ส่งรายช่ือสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO ASAHIKAWA 6D4N ซุปตาร์ ใบไม้เปล่ียนสี 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชํ์าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

กําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  
 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร

ช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําข้ึนเครื่องได้ ต้องมีนํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของคา่ใช้จ่ายทีสั่มภาระนํ้าหนัก

เกิน (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) 

โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต

ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่

เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังน้ี 



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO ASAHIKAWA 6D4N ซุปตาร์ ใบไม้เปล่ียนสี 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนําเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เข้าเมืองห้ามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญีปุ่่นจะต้องไมเ่ป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้อง

และความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 

3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผู้เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    
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หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 

 

(..............................................................) 
 

 

5    

6    

7    

8    

9    

10    


