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HOKKAIDO 5D3N 

ICE BREAKER แอก๊ แอก๊ 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนมกรำคม - มนีำคม 2561 
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โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

สมัผสัประสบกำรณ์ ลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง ณ มอนเบทส ึ
อสิระเลน่สก ีตำมอธัยำศยั 

ฟร!ี!! ถำ่ยรปูกบั สนุขัลำกเลือ่น 

ชมควำมนำ่รกั พำเหรดนกเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมำ่ 

ลิม้รสควำมอรอ่ยของรำเมนตน้ต ำรบัที ่หมูบ่ำ้นรำเมน 

สมัผสับรรยำกำศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตำร ุ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ทำนุกโิคจ ิเทีย่วทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

เดนิทำงกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์++++ Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรำยกำร 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

08-12 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

09-13 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

13-17 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

14-18 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

15-19 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

16-20 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

20-24 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

21-25 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

22-26 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

23-27 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

24-28 มกรำคม 2561 39,999.- 8,900.- 34+1 

25-29 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 31+1 

27-31 มกรำคม 2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

28 มกรำคม – 01 กมุภำพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

29 มกรำคม – 02 กมุภำพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 34+1 

30 มกรำคม – 03 กมุภำพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

31 มกรำคม – 04 กมุภำพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 31+1 

14–18 กมุภำพนัธ ์2561 39,999.- 8,900.- 35+1 
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21-25 กมุภำพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

22-26 กมุภำพนัธ ์2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

04–08 มนีำคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

08–12 มนีำคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 

21–25 มนีำคม 2561 38,888.- 8,900.- 35+1 
 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) 9,000 บำท/ทำ่น** 

**รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกด ์1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ** 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิชโิตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที ่

TG670 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเช่  - เมอืงฟุรำโน่ –  สุนขัลำกเลือ่น - เมอืงอำซำฮคิำว่ำ - สวนสตัวอ์ำซำฮิ

ยำมำ่ - ออิอน ทำวน ์

07.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุรำโน ่(Furano) เมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิ

แถบนัน้เป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่

ในชว่งเวลาทีเ่ป็นหมิะ ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลูกหูลูกตา น าท่าน ชม ความน่ารักของ สุนขั

ลำกเลือ่น ณ ลานสกหีมิะขาวโพลน อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปกบัสุนขัลำกเลือ่น ฟร!ี!! นอกจากสนัุข

แลว้ ยงัมสีตัวอ์ืน่ๆ อาท ิมา้ เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอำซำฮคิำวำ่ เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของ

เกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีส่ดุในฤดูหนาวของประเทศญีปุ่่ น น า

ท่านเดนิทางสู ่ น าท่านสู่ หมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวำ่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์

และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืก าเนดิ

ขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคาร

หลังคาเดยีว เสมอืน!!ไฮไลท ์หมูบ่ำ้นรำเมนทีร่วบรวมรำ้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!! และยงัมหีอ้ง

เล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้น

จะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น 

Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรอื

จะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไมแ่พใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง 

ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิงา่ยและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นที่

ถกูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ หมบูำ้นรำเมง  
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น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซำฮยิำมำ่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้

ผำ่นสระวำ่ยน ำ้ของเหลำ่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนำดเล็กทีอ่ยูต่รงกลำงของโซนหมขี ัว้โลก

และหมำป่ำ ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์หง่นีย้งัเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพำเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ จากนัน้น า

ทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทำวน ์(อยูต่รงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น 

อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

เย็น      อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ ออิอน ทำวน ์

หลังอาหารหากน าทา่น แชอ่อนเซ็นธรรมชำต ิสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ  (ดำ้นนอกโรงแรม รำคำนีไ้มร่วม

คำ่เขำ้ จำ่ยเพิม่ 600 เยนตอ่ทำ่น ลกูคำ้ทำ่นใดประสงคจ์ะแชส่ำมำรถแจง้ไกดไ์ดเ้ลย)  

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม เมอืงมอนเบ็ทส ึลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง – เลน่สก ีณ ลำนสก ี- เมอืงอำซำฮคิำวำ่ – ออิอน ทำวน ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็น

จดุตัง้ตน้อกีแหง่ในการรออกเรอืตัดน ้าแข็งน าทา่น ลอ่งเรอืตัดน ้าแข็ง(Garinko II)  

!!!ไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ัง

ทะเลโอคอทสก ์น านักท่องเทีย่วไปชมกอ้นน ้าแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดูหนาว

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดมิเรือนี้ใชเ้พื่อส ารวจน ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริ่มน ามาใช ้เป็นกจิกรรม

ทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง จนสมควรแกเ่วลา  
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เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

เดนิทางสู ่ลำนสก ีอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ บนลานสก ีทัง้ Sled Snow board หรอื 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ เหมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วมากนัเป็นครอบครัว ฮอกไกโดขึน้ชือ่เรือ่งความนจุม่ของ

หมิะมาก ท่านจะไดส้ัมผัสกับความมนุ่มรายกับผงปยุฝ้ายทีห่าไมไ่ดจ้ากหมิะทีอ่ ืน่ๆ นอกจากหมิะทีฮ่

อกไกโดที่เดยีว (รำคำไม่รวมคำ่กจิกรรม – คำ่เช่ำอุปกรณ์ตำ่งๆ) ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮยิามา่ 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั ณ ออินทำวน ์

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทำวน ์(ฝ่ังตรงขา้มของโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮา

ซาฮกิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนม

ขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซปัโปโร -เมอืงโอตำร ุ- คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิ-  

รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้- ชอ้ปป้ิงทำนกุโิคจ ิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด และมพีืน้ทีข่นาดใหญ่

เป็นอนัดับ 5 ของญีปุ่่ น ซปัโปโรมชีือ่เสยีงระดับโลกในปี 1972 คอืชว่งจัดแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกเกมส์

ฤดหูนาวทีน่ี ่และเป็นเมอืงทีรู่จ้ักกนัดใีนการจัดเทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร พเิศษ!!! เมน ูชำบ ู+ ขำปยูกัษ ์ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตำร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่

บนทีล่าดต ่าของภเูขาเท็งง ุซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง “คลองโอตำรุ” หรอื “โอ

ตำรุอุนงะ” มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณ

โดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ 

ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม

ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตร ี

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดย

ตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง 
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จากนั้นชม โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มชี ือ่เสียงทางดา้นการเป่าแกว้มา

ยาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของ

การเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและ

เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานที่

มชี ือ่เสยีงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอน

วธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย น าทา่นสู ่รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศ

น่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย อสิระชอ้ปป้ิง 

ถนนทำนุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่ำงร้ำนขำยกโิมโน เครื่องดนตรี วดิโีอ โรง

ภำพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีำ้นอำหำรมำกมำย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหลำ่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจำกมี

เกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตำมำกมำย รอ้นดองก ีรำ้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีาร

ตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่อกีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็น 

ทีพ่กั   T MARK SAPPORO หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.55  น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

16.15 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท 
 

ฤดหูนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 
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** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของ

ทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทำงขึน้ต ่ำ 34 ท่ำน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
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เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังำนขำยมำทำง

แฟกซ ์ 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่

ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนั

เกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง และไดด้ าเนนิการ

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

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

ตดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของค่าใชจ้่ายที่

สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก!!! ผูโ้ดยสำรควรรบัทรำบ  กอ่นกำรเดนิทำง) 

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก 

การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ทีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทั

ทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิ

วาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคง

ใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณี

ดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหต ุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 

30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
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แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวม

จ ำนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน

นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณุำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถกูตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


