
 

HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N 

ซุปตาร ์บา้นหมิะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - เมษายน 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
เยอืน หมูบ่า้นมคัคะร ิหมูบ่า้นชนบททีส่รา้งบา้นหมิะไวห้ลบหนาว 

ไฮไลท!์! รบัประทานอาหารภายในบา้นหมิะ 



 

สมัผสัหมิะขาวโพลน ณ ลานสกโีคคุไซ ซปัโปโร 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกุดาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

เพลดิเพลนิใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตาร ุ 

ชอ้ปป้ิงยา่นเต็มอิม่ ณ ทานุกโิคจ ิและ มติซุยเอา้เลท 

ฮอกไกโด ฟรเีดย ์อสิระชอ้ปป้ิงจุใจหนึง่วนัเต็ม 

เดนิทางกบัคนรูจ้รงิเร ือ่งฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปู Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

05-09 มกราคม 2563  28,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

06-10 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

07-11 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -8°C - 1°C  

11-15 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

13-17 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

14-18 มกราคม 2563  28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

16-20 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

18-22 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -11°C - 2°C  

20-24 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

21-25 มกราคม 2563 28,888.- 8,900.- -13°C - 0°C  

24-28 มกราคม 2563  28,888.- 8,900.- -4°C - 3°C  

25-29 มกราคม 2563  28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

27-31 มกราคม 2563  28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์63 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 32,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 32,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 32,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 32,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  



 

11-15 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

11-15 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

15-19 กมุภาพนัธ ์2563  28,888.- 8,900.- -8°C - 0°C  

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

18-22 กมุภาพนัธ ์2563 28,888.- 8,900.- 3°C - 13°C  

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 63 BUS1 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 63 BUS2 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS1 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 63 BUS2 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS1 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 63 BUS2 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

29 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 63 BUS1 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

29 กมุภาพนัธ-์05 มนีาคม 63 BUS2 28,888.- 8,900.- -6°C - 3°C  

01-05 มนีาคม 2563 BUS1 25,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

01-05 มนีาคม 2563 BUS2 25,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

02-06 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

02-06 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

03-07 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

03-07 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

04-08 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

04-08 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

05-09 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

05-09 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

06-10 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

06-10 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

07-11 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

07-11 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  



 

08-12 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

08-12 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

09-13 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

09-13 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 4°C  

12-16 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -7°C - 1°C  

12-16 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -7°C - 1°C  

14-18 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -7°C - 1°C  

14-18 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -7°C - 1°C  

15-19 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -7°C - 1°C  

15-19 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -7°C - 1°C  

16-20 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

16-20 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

17-21 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

17-21 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

18-22 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

18-22 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

19-23 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

19-23 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

20-24 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

20-24 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

21-25 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

21-25 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

22-26 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

22-26 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -2°C - 4°C  

23-27 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

23-27 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

24-28 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

24-28 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

25-29 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  



 

25-29 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

26-30 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

26-30 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- -5°C - 1°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 63 BUS1 28,888.- 8,900.- -6°C - 1°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 63 BUS2 28,888.- 8,900.- -6°C - 1°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น.       พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

***หมายเหตุ ต ัง้แตว่นัเดนิทางที ่27 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป ไฟลท์เปลีย่นตามฤดูกาล  

>>ขาไป XJ620 DMK CTS 02:10 – 10:40  

>>ขากลบั XJ621 CTS DMK 11:55 – 18:00  

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมภีูเขา

ไฟโชวะ – นเิซโกะ - หมูบ่า้นมคัคะร ิ– รบัประทานอาหารเย็น ณ กระทอ่มหมิะ 

02.10 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากร เรียบรอ้ย

แลว้ จากนั้นน าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดานิ Jigokudani หรือ Hell Valley (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นหุบเขาที่งดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็น

แหลง่ตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆ

ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อณุหภูม ิ50 องศา

เซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมทิีร่อ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอกีดว้ย น ้าที่

ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกวา่ โอยุนุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิ

ไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ีง่ดงาม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 

Bear Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เป็นสถานที่เพาะพันธุ ์หมีสนี ้ าตาล นักท่องเที่ยว

สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยทีไ่ม่ดรุา้ยโชวล์ลีา

ออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็



 
สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณพ์เิศษ กรงมนุษย ์ซ ึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และได ้

ยนิเสียงและกลิน่ของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให ้

นักท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย จากนัน้น าท่าน หมู่บา้นมคัคะร ิ(Makkari) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท)ี ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องภูเขา Yotei เมอืงนเิซโกะ ห่างจากทะเลสาบโทยะประมาณ 

1 ชั่วโมง เป็นหมู่บา้นในชนบท เนน้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลัก พืชผลหลักคอืมันฝรั่ง , หัวไช

เทา้,แครอทและรากลลิลี ่ในช่วงฤดูหนาวเน่ืองจากอากาศหนาวเย็น ชาวบา้นนิยมท ากระท่อมหมิะ 

หรอืภาษาญี่ปุ่ นเรยีกวา่ คามาคุระ (Kamakura) ไฮไลท!์!! ใหท้่านไดห้ลบอากาศหนาว ท าร่างกาย

ใหอ้บอุน่ภายในกระท่อมหมิะ พรอ้มกบัรับประทานอาหารเย็น  

ค า่     รบัประทานอาหารเย็น ณ กระทอ่มหมิะ (2)  

  หลงัจากรบัประทานอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซปัโปโร เพือ่น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั (ใช ้

  เวลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่าม ลานสกโีคคุไซ ซปัโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คิ

ตาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี– มติชุยเอาเลต้ท ์ - ชอ้ปป้ิง

ทานุกโิคจ ิ 



 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ลานสกโีคคุไซ ซปัโปโร (Kokusai Ski Sapporo) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาที) ลานสกทีี่มีชือ่เสยีงอกีแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกมีี

กจิกรรมตา่งๆ มากมาย อาท ิสก ีสโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรียนส าหรับสอนเล่นสก ีใหท้่านไดเ้ล่น

สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่วา่เป็นหมิะทีม่คีวามปุยและนุ่มมากแตกตา่ง

จากที่อืน่ๆ อสิระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเชา่ชุดและอุปกรณ์สก  ีhttps://www.sapporo-

kokusai.jp/en/rental.html)   

 น าท่านสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมือง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที่มีชื่อเสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านชม คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณข์องเมอืงโอ

ตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุด

แสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท า

ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดง

เป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน าท่านเดินชม พพิิธภณัฑ์กล่องดนตร  ี(Music Box) 

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ่งในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีใน

ญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวตัศิาสตรเ์มอืง 

ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaishi Glass) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชือ่เสยีงทางดา้นการเป่า

แกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมาย

ของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสยีง

และเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตัง้ขึ้นตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และ

ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากที่สดุของโรงงานแห่งน้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมี

สอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที่ยวดว้ย  เดินทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี้ (Kitty Café) 

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจ าหน่ายสนิคา้สภาพดี อาทิ 



 
กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ภายในบา้น เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ส่วน

ใหญ่ เป็นสนิคา้ที่ผลติและจ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น น าท่านสู่ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้สู ่มติชุยเอาเลต้ท ์(Mitsui 

Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่มพีื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอก

ไกโด มีสนิคา้แบรนดต์่างๆ จ าหน่ายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารให ้

เลอืกมากมายอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั  

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นย่าน

การคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม

รา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เคร ือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหาร

มากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตา

มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ที่น่ียังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาด

ใหญ่ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาป ู(4)  

ทีพ่กั SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั 

เ ช้ า

 รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

หมายเหตุ!!! ในวันที่ปล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดยอาจจะ

เดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดนิ หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า

เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดน์ าทา่นเยีย่มชมภายในตวัเมอืง 

ท่านสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซปัโปโระ ดว้ยตวัเอง แหลง่ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วได ้

ใน 1 วนั  

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 

  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารยุามะ 

  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขาโอคุระ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภเูขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 



 
ทีพ่กั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ  – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ   หกัคา่ต ัว๋ออก 8,000 บาท 
 

ฤดหูนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลื่นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื่อ

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได  ้
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    



 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

2. ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่มดัจ าท ัง้หมด 



 
3. กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิ

ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กโิลกรมั (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่าน

ไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร 

(18 นิว้)  

 กรณีที่ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดงันี้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนตา่งดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 



 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

2. สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


