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HOKKAIDO 5D3N    ซุปตาร์ ฮีโร่ (2) 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – มีนาคม 2561 

 

โดยสายการบินไทย (THAI) 
เล่นสกสุีดมนัส์ ณ สวนชิคไิซโนะโอกะ   เทีย่วสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิม้รสความอร่อยของราเมนต้นต ารับที ่หมู่บ้านราเมน 

สัมผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ ช้อปป้ิงจุใจทานุกโิคจ ิ 

เดินทางกบัคนรู้จริงเร่ืองฮอกไกโด 

พเิศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 
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วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว กรุ๊ปไซต์ 

13-17 มกราคม 2561 (เต็ม) 35,888 3,900 34+1 

20-24 มกราคม 2561 36,888 3,900 31+1 

30 มกราคม – 03 กุมภาพนัธ์ 2561 36,888 3,900 34+1 

13-17 กุมภาพนัธ์ 2561 37,888 3,900 31+1 

13-17 มีนาคม 2561 (เต็ม) 35,888 3,900 34+1 

17-21 มีนาคม 2561 35,888 3,900 34+1 

19-23 มีนาคม 2561 33,888 3,900 34+1 

21-25 มีนาคม 2561 35,888 3,900 35+1 

** โปรแกรมทวัร์น้ี ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ //Infant ราคา 9,000 บาท** 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป** 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น       พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจา้หน้าท่ีของ

บริษทัคอยตอนรับท่าน 

23.45 น      ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670  

(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - Furano Ningle Terrace  - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซ

โนะโอกะ –เมืองบิเอะ – บ่อน า้สีฟ้า - ออิอนทาวน์ 

07.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเยน็และแห้งประกอบกบัดินแถบนั้นเป็น
ดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลาท่ีเป็นหิมะ 
ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา น าท่าน ชม ความน่ารักของ สุนัขลากเลือ่น ณ ลานสกีหิมะขาว
โพลน อสิระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลือ่น ฟรี!!! นอกจากสุนขัแลว้ ยงัมีสัตวอ่ื์นๆ อาทิ มา้ เป็นตน้ น า
ท่านเดินทางไปชม Furano Ningle Terrace สถานท่ีท่ีรวมร้านขายสินคา้ไวม้ากมาย เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ี
เต็มไปดว้ยกระท่อมไมน่้ารักๆ สร้างมาจากวสัดุธรรมชาติทั้งหมด ตั้งเรียงรายไปตามทางเดิน นอกจากน้ี
ยงัมีห้องน ้าบริการ และมีร้านกาแฟไวใ้ห้นัง่พกัหลงัจากช็อปป้ิงกนัจนเหน่ือย โดยภายในร้านมีบริการทั้ง
เคร่ืองด่ืม นม กาแฟ ขนมปัง เคก้ และไอศกรีม ในฤดูหนาว เม่ือหิมะตกโปรยปรายลงมา จะยิ่งเพิ่มเสน่ห์
ให้แก่ Ningle Terrace เพราะว่าตามทางเดินไม้กระดาน ก็จะมีหิมะสีขาวเกาะอยู่รอบๆ บนหลังคา
กระท่อมไมห้ลงัน้อยก็จะมีหิมะกองอยู่ดา้นบน ยิ่งยามค ่าคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อม
ต่างๆ ยิง่ท  าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเหมือนดินแดนในฝัน จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง  

 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 3 จาก 13 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ ชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka snow world) หรือเนินส่ีฤดู เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่มี

พื้นท่ีถึง 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนเต็มไปดว้ยดอกไมท่ี้บานสะพร่ัง ในฤดูหนาวสถานท่ีแห่งน้ีจะถูกปก

คลุมและกลายเป็นเมืองหิมะ ลานกวา้ง กลายเป็นลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเล่น

สกี, สโนโมบิล (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ 

ลอ้มรอบดว้ยภูมิทศัน์ท่ีงดงามของภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ น าท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ 

บ่อน ้าสีฟ้า ตั้งอยูฝ่ั่งซ้ายของแม่น ้ า Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ ตั้งช่ือตามสีของน ้ า

ท่ีเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดข้ึนจากการกั้นเข่ือนเพื่อป้องกนัไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi 

ท่ีปะทุข้ึนเม่ือปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านชมความงามของบ่อน ้ าสีฟ้าท่ีแข็งจน

กลายเป็นน ้ าแข็ง ตน้ไมแ้ละรากไมจ้ะถูกสต๊าฟท่ีมองเผินๆ ดูคลา้ยกบัรูปร่างสัตวป์ระหลาด หรือเรียกว่า 

ตน้ไมปี้ศาจ นัน่เอง ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า 

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า 

อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น 

อยา่ง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

เยน็  อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย ณ ออิอน ทาวน์ 

ทีพ่กั  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – น า้ตกริวเซย์และน า้ตกกงิกะ - ถนนช้อปป้ิงเฮวะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะ

ซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู ้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจาก

หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอ่ืนๆ !!!ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระ

ว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิ และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีข้ัวโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะ
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มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสัตวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกท่ีมีการจดัใหน้กเพนกวนิออกเดินในช่วง

ฤดูหนาว (ขบวนพาเหรดนกเพนกวินจัดให้ชม 2 รอบต่อวัน และทั้งน้ีการเดินของเพนกวินจะข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศในแต่ละวัน ซ่ึงหากท่านไม่สามารถชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ท่านสามารถชมความน่ารัก

ของสัตว์ชนิดอ่ืนๆได้) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และได้รับการ

กล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวา่ไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดย

รวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือน !!

ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังข้ันเทพไว้ในที่เดียว!! และยงัมีห้องเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัความ

เป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีให้ส าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ

ร้านตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ท่ีแสนภาคภูมิใจ  ใน

ความเป็นราเมนเจา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ีเช่ือมัน่ในน ้ าซุป

ของตวัเองวา่เป็นหน่ึงไม่แพใ้ครท่ีส าคญั ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความท่ี

กินง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวยั 

เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมน 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง ชม น ้าตกริวเซย์และน ้าตกกิงกะ ให้ท่านไดส้ัมผสัความงามของ

น ้ าตกแห่งน้ีในช่วงหน้าหนาว ท่ีบริเวณน ้ าตกจะเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน แล้วสายน ้ าบางจุดก็จะ

กลายเป็นน ้ าแข็ง ซ่ึงดูสวยและแปลกตาไปอีกแบบนึง โดย น ้าตกกิงกะ ถือเป็นตวัแทนของสตรีเพศ 

เพราะ สายธารท่ีไหลลงมานั้นสวยงาม อ่อนช้อย มีจงัหวะจะโคน ประหน่ึงการแสดงของเกอิชาในชน

ชั้นสูง และ น ้าตกริวเซโนะทาคิ คือตวัแทนของบุรุษเพศ เด็ดเด่ียว รุนแรง เท่ียงตรง แต่งดงาม ประหน่ึง

สะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอนัมืดมิด  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า น าท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปป้ิงเฮวะ (Heiwa Dori) 

หรือ Kaimono Koen ถนนคนเดินหลักใจกลางเมืองสุดฮิป ท่ีสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าทั่วไป 

ห้างสรรพสินคา้ ร้านแบรนด์เนม และในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผกัผลไม ้และอ่ืนๆ มาเปิดขายกนั

อย่างคึกคกั ซ่ึงถนนแห่งน้ีเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างยา่นธุรกิจทางฝ่ังตะวนัออก กบัย่านร้านอาหาร และ



ตลาดทวัร์ เวบ็เดยีว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 5 จาก 13 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

คลบั บาร์ ทางฝ่ังตะวนัตก เร่ิมเปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 นบัเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่นท่ีจดัให้เป็นถนนคนเดิน

แบบถาวร และยงัมีระบบท าความร้อนท่ีพื้นเพื่อไม่ใหน้ ้าแขง็จบัจนล่ืนในช่วงฤดูหนาว 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั   SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอชิิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้- ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่น

ท่ีลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

ร้านอาหารเรียงรายอยู ่ 

ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพื่อใช้

ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึง

เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐ

แดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู 

น าท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หน่ึงในร้านคา้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงใน

สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์เมือง 

 

 

 

 

 

ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีต

นั้นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนัน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของ

ใชห้รือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โดยก่อตั้ง

ข้ึนตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ท่ีมีอยูม่ากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งน้ีก็

คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นัน่เอง นอกจากน้ียงัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ให้กบันกัท่องเท่ียวดว้ย เดินทาง
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สู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ให้ท่านไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั อิสระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร 

โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกโิมโน เคร่ือง

ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจาก

มีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบน

หลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่ 

เยน็  อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั   T MARK SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.55  น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 

16.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

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

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน   หักค่าตั๋วออก 10,000 บาท 

 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 

เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถา้เท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งมี เม่ือแสงแดดกระทบ

หิมะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถ

ใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน

โปรแกรมการเดินทาง 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้ นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 

วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
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กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี

ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

 ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ -นามสกุล 

และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบั

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน

ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน

ไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

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

(18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระ

น ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภัย 

หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทาง

บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
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2. หากท่านยกเลกิทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น

ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ี

พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการ

มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ

สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณทีีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้

เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชั่วโมง ในวนั

นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 

 


