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โดยสายการบินไทย (TG) 
สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดนํ้าแข็ง ณ มอนเบทสึ 

อิสระเล่นสกี สัมผัสหิมะขาวโพลน ตามอัธยาศัย  
ฟร!ี!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเล่ือน 

ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 

ล้ิมรสความอร่อยของราเมนต้นตํารับที่ หมู่บ้านราเมน 

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  

ช้อปป้ิงจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ 

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ ์++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 
**ปรับราคา เนื่องจาก การบินไทยปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีน้ํามัน ส่งผลให้ราคาต๋ัวเคร่ืองบิน 

ที่ออกต๋ัวหลงัวันที ่14 กันยายน 2561 ปรับขึ้น พีเรียดละ 500 บาทต่อใบ** 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซต์ 

 08-12 มกราคม 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

 08-12 มกราคม 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

09-13 มกราคม 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

09-13 มกราคม 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

10-14 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

11-15 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

12-16 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

13-17 มกราคม 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

13-17 มกราคม 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

14-18 มกราคม 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

14-18 มกราคม 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

15-19 มกราคม 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

15-19 มกราคม 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

16-20 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

17-21 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

18-22 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

19-23 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 
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20-24 มกราคม 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

20-24 มกราคม 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

21-25 มกราคม 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

21-25 มกราคม 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

22-26 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

23-27 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

25-29 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

27-31 มกราคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 39,388.- 7,900.- 31+1 

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 39,388.- 7,900.- 31+1 

11-15 กุมภาพันธ์ 2562 41,388.- 7,900.- 31+1 

12-16 กุมภาพันธ์ 2562 41,388.- 7,900.- 31+1 

18-22 กุมภาพันธ์ 2562 (New) 39,388.- 7,900.- 31+1 

25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 39,388.- 7,900.- 31+1 

28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2562 (New) 39,388.- 7,900.- 31+1 
 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาเด็กต่ํากว่า 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ท่าน** 
**ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป** 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น       พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 

TG670 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

วันที่สอง สนามบินชิโตเช่  - เมืองฟุราโน่ –  สุนัขลากเล่ือน - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิ

ยาม่า - อิออน ทาวน์ 
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07.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดิน

แถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่

ในช่วงเวลาท่ีเป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา นําท่าน ชมความน่ารักของ สุนัข

ลากเล่ือน (Dog Sled) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเล่ือน ฟรี!!! 

นอกจากสุนัขแล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ อาทิ ม้า เป็นต้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่

อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ช่ือว่าหนาวเย็นท่ีสุดในฤดูหนาวของ

ประเทศญี่ปุ่น นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมนของท่ีนี่มีรสชาติอัน

เป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคา

ว่าได้ถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าท้ัง 8 ร้านมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว !!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังข้ันเทพไว้ในที่เดียว!! 

และยังมีห้องเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สําหรับผู้ท่ีสนใจได้มาศึกษาอีก

ด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น 

ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ท่ีแสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอาซาฮิคาว่า 

หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ีเช่ือมั่นในน้ําซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครท่ีสําคัญ รา

เมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความท่ีกินง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึง

เป็นท่ีถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง  

นําท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ท่ีมีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิด

จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้ว

ผ่านสระว่ายนํ้าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีข้ัวโลก

และหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกท่ีมีการจัดให้

นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิด จากนั้นนํา

ท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ (อยู่ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระ

ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นช่ือของญี่ปุ่น 

อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ท่ีนี่เช่นกัน 

เย็น      อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์ 

หลังอาหารหากท่านใดประสงค์จะ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ (ด้านนอกโรงแรม 

ราคาน้ีไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่ม 600 เยนต่อท่าน ลูกค้าท่านใดประสงค์จะแช่สามารถแจ้งไกด์

ได้เลย)  

ท่ีพัก  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดนํ้าแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
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เดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็น

จุดตั้งต้นอีกแห่งในการรออกเรือตัดน้ําแข็งนําท่าน ล่องเรือตัดน้ําแข็ง(Garinko II)  

!!!ไฮไลท์หน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝั่ง

ทะเลโอคอทสก์ นํานักท่องเท่ียวไปชมก้อนน้ําแข็งท่ีลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาว

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสก้า เริ่มนํามาใช้ เป็นกิจกรรม

ท่องเท่ียวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที-1 ช่ัวโมง จนสมควรแก่เวลา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

เดินทางสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ท้ัง Sled Snow board หรือ 

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เหมาะสําหรับนักท่องเท่ียวมากันเป็นครอบครัว ฮอกไกโดขึ้นช่ือเรื่องความนจุม่ของ

หิมะมาก ท่านจะได้สัมผัสกับความมนุ่มรายกับผงปุยฝ้ายท่ีหาไม่ได้จากหิมะท่ีอื่นๆ นอกจากหิมะท่ีฮ

อกไกโดท่ีเดียว (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ได้เวลาอันสมควรนําท่าน

เดินทางสู่เมืองอาซาฮิยาม่า 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิอนทาวน์ 

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ (ฝั่งตรงข้ามของโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮา

ซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนม

ขึ้นช่ือของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ท่ีนี่เช่นกัน 

ท่ีพัก  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ี เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  

ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นท่ีขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ซัปโปโรมีช่ือเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์

ฤดูหนาวท่ีนี่ และเป็นเมืองท่ีรู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยักษ์  
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่

บนท่ีลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอ

ตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณ

โดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี้

สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สําหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้

ท่ีโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออี

ครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 

2 เมตร ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตร์เมือง จากนั้นชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียง

ทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่

ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็น

โรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่

มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง 

นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเท่ียวด้วย  นําท่านสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 

เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวช่ือดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นท่ี

ท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่อง

ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่น

ด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้น

ท่ีนี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่อีกด้วย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก   T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า  

วันทีห้่า  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.55  น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 

16.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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สําหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาต๋ัวเครื่องบิน   หกัค่าตั๋วออก 10,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบ

หิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
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** ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเท่ียวญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้

ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ท่ีประสงค์พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการ

ยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

 

× ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ

ท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

แฟกซ์  

 ส่งรายชื่อสํารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม

ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

ทั้งส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน 

ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออก

เดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ

ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว 

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

ติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO ICE BREAKER ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5D3N 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ

ผู้โดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน

ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 

46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้ําหนักเกิน (ท่านต้องชําระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต

ภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท

ทัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยังคง

ให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณี

ดังนี้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนําเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทาง

กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
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2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิน

สด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 

30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ 

/ ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
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แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

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

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุน่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทํา

ให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถใน

การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตาม

โปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวม

จํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน

นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

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    

5    

6    

7    

8    

9    
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หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

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

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

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

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