
  

HOKKAIDO MONBETSU 6D4N 

ซุปตาร ICE BREAKER เรือตัดน้ําแข็ง 
กําหนดการเดินทางเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 

 

โดยสายการบินแอรเอเซียเอ็กซ AIR ASIA X (XJ) 
สักการะพระพุธรูปองคใหญ ณ เนินพระพุทธเจา 
สัมผัสประสบการณ ลองเรือตัดน้ําแข็ง ณ มอนเบทสึ 

สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน 



  

ชมความนารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตวอาซาฮิยามา 
ชอปปงจุใจ อิออน มิตซุยเอาเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ  
ลิ้มรสความอรอยของราเมนตนตํารับที่ หมูบานราเมน 
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  

ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไมมีวันอิสระ 
เดินทางกับคนรูจริงเร่ืองฮอกไกโด 

พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

15-20 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

15-20 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

16-21 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

18-23 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

18-23 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

19-24 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -5°C - 1°C  

20-25 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

21-26 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

22-27 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

22-27 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

23-28 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -13°C - 0°C  

24-29 มกราคม 2563 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

25-30 มกราคม 2563  BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

25-30 มกราคม 2563  BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

26-31 มกราคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

26-31 มกราคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

27 มกราคม-01 กุมภาพันธ 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  



  

27 มกราคม-01 กุมภาพันธ 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

08-13 กุมภาพันธ 2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

08-13 กุมภาพันธ 2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

09-14 กุมภาพันธ 2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

09-14 กุมภาพันธ 2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

10-15 กุมภาพันธ 2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

10-15 กุมภาพันธ 2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

11-16 กุมภาพันธ 2563 BUS1 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

11-16 กุมภาพันธ 2563 BUS2 33,888.- 9,900.- -8°C - 0°C  

12-17 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

12-17 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

13-18 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

14-19 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

15-20 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

16-21 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

16-21 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- 3°C - 13°C  

17-22 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

17-22 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

18-23 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

19-24 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

19-24 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

20-25 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  



  

21-26 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

21-26 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

22-27 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

22-27 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

23-28 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กุมภาพันธ 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

24-29 กุมภาพันธ 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

25 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

25 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -2°C - 4°C  

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

27 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

27 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

28 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

28 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

29 กุมภาพันธ-05 มีนาคม 63 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

25 กุมภาพันธ-05 มีนาคม 63 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

01-06 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

01-06 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

02-07 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

02-07 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

03-08 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

03-08 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

04-09 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

04-09 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -5°C - 4°C  

05-10 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  



  

05-10 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

06-11 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

06-11 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -6°C - 3°C  

07-12 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

07-12 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

08-13 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

08-13 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

09-14 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

09-14 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

10-15 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

10-15 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

11-16 มีนาคม 2563 BUS1 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

11-16 มีนาคม 2563 BUS2 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

12-17 มีนาคม 2563  31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

13-18 มีนาคม 2563 31,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

14-19 มีนาคม 2563 BUS1 29,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

14-19 มีนาคม 2563 BUS2 29,888.- 9,900.- -7°C - 1°C  

1+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 7,900.-** 

 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
วันแรก  สนามบินดอนเมือง 
20.00 น.       พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร 

สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุน เที่ยวบินที่ XJ620  

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 

 

 

 



  

 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ เมืองฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจา – เมืองฟุราโน - เลนสก ีณ 
ลานสกนีิวฟุราโน - เมืองบิเอะ - บอน้ําสีฟา – เมืองอาซาฮิคาวา – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา  

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน 

หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นเดินทางสู เนินพระพุทธเจา (Hill Of Buddha) 
ตั้งอยูทางเหนือของซัปโปโร เปนผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) 
สถาปนิกชาวญี่ปุนเจาของรางวัลพริตซเกอร 
โดยมีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปนพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 
ตัน พื้นที่ที่ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม 
สามารถชมในวิวทิวทัศนที่แตกตางกันทุกๆฤดู 
ไมวาจะเปนชวงฤดูใบไมผลิที่จะเต็มไปดวยตนไมเขียวขจีแลดูรมรื่นรมเย็น 
ชวงฤดูรอนที่จะแวดลอมไดสีมวงของตนลาเวนเดอร 
และชวงฤดูหนาวที่เหมือนอยูทามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน 
อิสระใหทานชื่นชมความงามของสถานที่แหงนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ตางจากเดิม !!!ไฮไ
ลท Unseen Hokkaido 
ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยูบริเวณปลายทางของอุโมงคแลวมองยอนขึ้นไป 
จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอนอยูรอบๆองคพระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแหงฟา 
จากนั้นเดินทางสู เมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็กๆ 
ทีม่ีอากาศเย็นและแหงประกอบกับดินแถบนั้นเปนดินภูเขาไฟ 
จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาที่เปนหิมะ 
ก็จะเปนลานหิมะขนาดใหญสุดลูกหูลูกตา  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย  



  
 

 

 

 

 

เดินทางสูลานสกนีิวฟุราโน สก ี(New Furano Ski) ลานสกีขนาดใหญ ตั้งอยูภายในโรงแรม 
New Furano Prince Hotel ลานสกีแหงนี้มีกิจกรรมมากมายที่สามารถเลนไดทั้งเด็กและผูใหญ ทั้ง 
Snow mobile , Banana Boat  หรือจะเปนถาดเลื่อนเล็กๆ และลานสําหรับปนตุกตาหิมะ 
ก็สามารถสนุกสนานไดตามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไมรวมคาเลนกิจกรรมตางๆ 
คาเชาชุดและอุปกรณสกี กรณีลานสกีปด บริษัทสงวนสิทธิ์ 
นําลูกคาไปลานสกีอื่นแทนไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ)  นําทานสู เมืองบิเอะ 
(Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เดินทางสู 
สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอน้ําสีฟา (Blue Pond) ตั้งอยูฝงซายของแมน้ํา Bieigawa 
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ 
โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อปองกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 
ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป 
และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ 
ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสู เมืองอาซาฮิคาวา จากนําทานสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา 
(Ramen Village) 
ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวร
รษ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 
โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว 
ไฮไลท!!! หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว 
และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดว
ย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน 
Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา 
หรือจะเปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหนึ่งไมแพใครที่สําคัญ 
ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุน 
เพราะดวยความที่กินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุนทุกเพศทุกวัย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง 

ที่พัก  HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  



  

 

วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ ลองเรือตัดน้ําแข็ง - เมืองอาซาฮิคาวา – ชอปง อิออน ทาวน 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

เดินทางสู เมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) 
เปนเมืองชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด 
และเปนจุดตั้งตนอีกแหงในการรออกเรือตัดน้ําแข็งนําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Ice 
Breaker)  !!!ไฮไลท ลองเรือการิงโกะ II (Garinko II) 
เรือสีแดงจะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝงทะเลโอคอทสก 
นํานักทองเที่ยวไปชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในชวงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ-
มีนาคม เดิมเรือนี้ใชเพื่อสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา เริ่มนํามาใช เปนกิจกรรมทองเที่ยวตั้งแตป 2004 
การลองเรือแตละรอบใชเวลา 45-60 นาท ี**หมายเหตุ บางวันสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย 
อาจมีการยกเลิกการลองเรือได  ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรม 
ทองเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม** 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา จากนั้นนําทานชอปปง ณ อิออน มอลล 
หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ 
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุน อยาง คิทแคท สามารถหาซื้อไดที่นี่เชนกัน 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 



  

 

วันที่สี ่ สวนสัตวอะซาฮิยามา - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – 

โรงเปาแกวคิตาอิชิ -  รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - รานคามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ชอปปงทานุกิโคจ ิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) 
เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา กลางเกาะฮอกไกโด 
ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง 
เปนเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ ไฮไลท ไดแก 
อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน 
และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาปา 
ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน 
สวนสัตวแหงนี้ยังเปนสวนสัตวแหงแรกที่มีการจัดใหเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว ทานจะได 
ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกลชิด  **หมายเหตุ 
เนื่องจากขบวนพาเหรดเพนกวินมีเปนรอบ 
สงวนสิทธิ์หากทานไปไมตรงชวงเวลาที่มีขบวนพาเหรด 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับความนารักของสัตวชนิดอื่นๆ ทดแทน 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร 
และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง 
คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ 
โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงนี้สรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล 
เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง 



  
แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีครึ่งหนึ่งไวเปนสถานที่ทองเที่ยว 
มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร ชม 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี (Music Box Museum) พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน 
หนึ่งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม 
และถือเปนอีกหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง จากนั้นชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ 
(Kitaishi Glass) ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน 
โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเปาแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ 
แตปจจุบันนี้เปาหมายของการเปาแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน 
ซึ่งโรงเปาแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 
ทามกลางโรงเปาแกวที่มีอยูมากมาย 
และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงนี้ก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั่นเอง 
นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเปาแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย นําทานสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 
(Hello Kitty Café) เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ 
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นําทานชอปปง ณ รานสินคามือสอง 
ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาท ิกระเปา นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ 
ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุน 
นําทานสู ดิวตี้ฟรี (Duty Free) อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ 
ตามอัธยาศัย นําทาน ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาท ิกระเปา นาฬิกา รองเทา 
และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ 
เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุน อิสระชอปปง ถนนทานุกิโคจ ิ(Tanukikoji) 
เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก 
ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ 
โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย 
เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน 
นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนู บุฟเฟตชาบู + ขาป ู 

ที่พัก   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  

วันทีห่า เมืองซัปโปโร - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – 
หุบเขานรกจิโกกุดาน ิ- เมืองซัปโปโร - ชอปปงซูซูกิโนะ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  

เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan 
Bear Park) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล 
นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว 
หากใครตองการใกลชิดกวานี้ก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย 



  
ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ 
นอกจากนี้ยังยังขายขนมปง และแอปเปล ใหนักทองเที่ยวไดปอนอาหารหมีอีกดวย เดินทางสู 
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 
กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ(Lake Shikotsu) 
ทะเลสาบแหงนี้มีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย 
เหมาะสําหรับเดินเลน ปนจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจายเพิ่มเติมทานละ ผูใหญ 
1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ 
(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเลนได (ยกเวนฤดูหนาว) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

จากนั้นนําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดาน ิ(Jigokudani หรือ Hell Valley) เปนหุบเขาที่   งดงาม 
น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงนี้มีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึ
นั่นเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 
นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เปนบอน้ํารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
ถัดไปเรื่อยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย 
น้ําที่ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปนลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) 
สามารถเพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม นําทานเดินทางกลับเมืองซัปโปโร 
จากนั้นสู มิตชุยเอาทเลท (Mitsui Outlet)  
เปนแหลงชอปปงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ 
จําหนายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย 
อิสระชอปปงยาน ซูซูกิโนะ (Susukino) ยานกินดื่ม 
เที่ยวกลางคืนที่ใหญที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุน 
และถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย 
โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน Susukino 
ในเวลาค่ําคืนบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานนี้จะเปดไฟประชันกัน 
สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา 4,000 
ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป 
แตก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด  

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ  

ที่พัก   KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  

วนัทีห่ก สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 

10.00 น.    เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621 

15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 



  

 
 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน   หักคาตั๋วออก 8,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. 
เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทานั้น*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา 
ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกั

บไฟลทอินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  
เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 



  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์   รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน 
สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด 
คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท 
สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตร
ฐาน 
 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 

เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได 
หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  
กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

� หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู 

� หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข 

� เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน 
ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 



  
� หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน 
พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล  

� สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร 
// [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

� ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
� ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
� ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
� กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน 
หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง 
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา 
หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง 
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง 
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป 
เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง 
และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเทานั้น  
 

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) 
และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter) 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม 

(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) 
การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 
(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  



  
 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณ ี

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 
การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) 
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเทีย่ว 
ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย 
เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ 
คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 
15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด 

บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง 
เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 
ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง  



  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 
วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิน้แทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง 
ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด 
อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก 
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ 
เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที ่4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 
4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ 
มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร    ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

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

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

 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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

 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    

7    

8    
9    
10    


