
 

 

 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอ้ปปิB ง 1 วนัเต็ม 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ 
สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตารุ  



 

 

ชอ้ปปิB งยา่น ทานกุโิคจ ิมติซุยเอา้เลท 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีUยว กรุป๊ไซส ์
31 มนีาคม-04 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
02-06 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
03-07 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
04-08 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

06-10 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 28,888.- 7,900.- 34+1 
07-11 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
08-12 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
09-13 เมษายน 2562 32,888.- 7,900.- 34+1 

10-14 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 36,888.- 7,900.- 34+1 
11-15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 36,888.- 7,900.- 34+1 

14-18 เมษายน 2562 32,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 เมษายน 2562 32,888.- 7,900.- 34+1 
16-20 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
17-21 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
18-22 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
20-24 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
21-25 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
23-27 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
24-28 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
25-29 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1 

01-05 พฤษภาคม 2562 (วนัแรงงาน) 31,888.- 7,900.- 34+1 
05-09 พฤษภาคม 2562 (วนัฉตัรมงคล) 28,888.- 7,900.- 34+1 

08-12 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 



 

 

12-16 พฤษภาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 
15-19 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
19-23 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
22-26 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
26-30 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 

29 พฤษภาคม-02 มถุินายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืUองจากเป็นราคาพเิศษ // เด็กอายุตํUากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีBไมร่วม
คา่ทปิไกด ์1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  
20.00 น. พรอ้มกันที, สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั .น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที,ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.55 น.     ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี,ปุ่ น เที,ยวบนิที, XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื,องดื,ม บนเครื,อง) 
วนัทีUสอง สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมภูีเขา

ไฟโชวะ – ซปัโปโร – ชอ้ปปิB ง ทานุกโิคจ ิ

 08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี,ปุ่ น หลังจากผ่านขั.นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย
แลว้ จากนั.นนําท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดาน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley) เป็นหุบเขาที,  
งดงาม นํ.ารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนี.มแีร่ธาตุกํามะถันซึ,งเป็นแหล่งตน้นํ.าของย่านบ่อนํ.ารอ้นโนโบ
รเิบทสนัึ,นเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึ.นเนินไปเรื,อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อ
โอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อนํ.ารอ้นกํามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรื,อยๆก็จะเป็นบ่อ
เล็กๆ บางบ่อมอุีณหภูมทิี,รอ้นกว่า และยังมบี่อโคลนอกีดว้ย นํ.าที,ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลําธาร
เรยีกว่า โอยนุุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์
ที,งดงาม  

เทีUยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั นําท่านเขา้ชม สวนหมภูีเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan 
Bear Park) เป็นสถานที,เพาะพันธุห์มสีนํี.าตาล นักท่องเที,ยวสามารถเยี,ยมชมลูกหมสีนํี.าตาลไดอ้ย่าง
ใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที,ไม่ดุรา้ยโชวล์ีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที,ยว เป็นภาพ
ที,น่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี.ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง
มนุษย ์ซ ึ,งจะมองเห็นหมีสนํี.าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิ,นของหมีผ่านรูระบายอากาศ
เล็กๆ นอกจากนี.ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ.ล ใหนั้กท่องเที,ยวไดป้้อนอาหารหมีอกีดว้ย เดนิทางสู ่



 

 

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 
กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั .งอยู่ใกลกั้บทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี.
มคีวามพเิศษตรงที,นํ.าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิ
เล่น ปั,นจักรยาน หรือล่องเรือชมทวิทัศน์ (มคี่าใชจ้่ายเพิUมเตมิท่านละ ผูใ้หญ่ 1,420 เยน เด็ก 
710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima 
Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได ้(ยกเวน้ฤดูหนาว) เดนิทางกลับสู ่เมอืงซปัโปโร จากนั.นอสิระชอ้ป
ปิ.ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมพีื.นที,ทั .งหมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครืUองดนตรี วิด ีโอ โรง
ภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัBงยงัเป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุ่นดว้ย เนืUองจากมี
เกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้นดองกี รา้น 100 เยน นอกจากนั.นที,นี,ยังมีการ
ตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น      อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีUพกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีUสาม โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตีB – รา้นสนิคา้มอืสอง - ดวิตีBฟร ี- มติชุยเอาเลต้ท ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั .งอยู่บนที,
ลาดตํ,าของภูเขาเท็งงุ ซ ึ,งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที,มีชื,อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุน
งะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบ
ปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี.สรา้งเมื,อปี 



 

 

1923 โดยสรา้งขึ.นจากการถมทะเล เพื,อใชส้ําหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี,โกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึ,งหนึ,งเพื,อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีครึ,งหนึ,งไวเ้ป็น
สถานที,ท่องเที,ยว มีการสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรนํา
ท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ,งในรา้นคา้ที,
ใหญ่ที,สุดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญี,ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ,ง
ในสถานที,สําคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิตั .งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที,มี
ชื,อเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนั.นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื,อใชเ้ป็นทุ่นให ้
เรือ แต่ปัจจุบันนี.เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื,อใชเ้ป็นของใชห้รือของที,ระลกึแทน ซึ,งโรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิเิป็นโรงงานที,มชีื,อเสยีงและเก่าแกท่ี,สุดของเมอืง โดยกอ่ตั .งขึ.นตั .งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่า
แกว้ที,มอียู่มากมาย และผลงานที,มีชื,อเสยีงมากที,สุดของโรงงานแห่งนี.ก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นั,นเอง นอกจากนี.ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหกั้บนักท่องเที,ยวดว้ย เดนิทางสู่ รา้นกาแฟ ฮลัโหล 
คติตีB เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการตู์นแมวชื,อดัง คติตี. ใหท้่านไดเ้ลือกซื.อสนิคา้และ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เทีUยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบู+ขาปู  
นําท่านชอ้ปปิ.ง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพดี อาท ิกระเป๋า นาฬกิา 
รองเทา้ และขา้วของเครื,องใชต่้างๆ ภายในบา้น เครื,องจามชาม ชดุกาแฟ ซึ,งส่วนใหญ่ เป็นสนิคา้ที,
ผลติและจําหน่ายในประเทศญี,ปุ่ น อสิระชอ้ปปิ.ง ดวิตีBฟร ี(Duty Free) ใหท้่านเลอืกซื.อสนิคา้ปลอด
ภาษี ทั .ง เสื.อผา้ นํ.าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนั.นสู่ มติชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งชอ้ปปิ.งที,มีพื.นที,
ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิคา้แบรนด์ต่างๆ จําหน่ายเสื.อผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า 
รองเทา้ และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายอสิระใหท้่านเลอืกซื.อสนิคา้ตามอัธยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ มติซุยเอา้เลท 
ทีUพกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีUส ีU อสิระชอ้ปปิB งหรอืทอ่งเทีUยวตามสถานทีUตา่งๆ ภายในซปัโปโร ตามอธัยาศยั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
หมายเหตุ!!! ในวันที,ปล่อยอสิระตามอัธยาศัย ไกดจ์ะพาท่านเดนิทางไปเทีUยว ณ สถานทีUน ัBนๆ โดยอาจจะ

เดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดิน หรอืรถบสั โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า
เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีUดว้ยตวัทา่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิาร** 

ทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีUยวไดต้ามอธัยาศยั หรอื ไกดนํ์าทา่นเยีUยมชมภายในตวัเมอืง 
ท่านสามารถนั,งรถรางชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหล่งท่องเที,ยวที,น่าสนใจ สามารถเลอืกเที,ยวได ้
ใน 1 วัน  



 

 

  - ตกึรฐับาลเกา่  - ชอ้ปปิB งสสึกึโินะ   - ตลาดปลายามเชา้ 
  - หอนาฬกิา     - ชอ้ปปิB ง JR TOWER  - สวนสตัวม์ารุยามะ 
  - โรงงานเบยีรซ์ปัโปโระ    - รา้นรอ้ยเยน    - จุดชมววิบนเขาโอคุระ 
  - สวนโอโดร ิ   - โรงงานซ็อกโกแลต   - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 
  - หอคอย ทวีทีาวเวอร ์  - ตรอกราเมน     - ภูเขาโมอวิะ 

**อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนั และ เย็น ตามอธัยาศยั** 
ทีUพกั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีUหา้  สนามบนิชโิตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เที,ยวบนิที, XJ621 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื,องดื,ม บนเครื,อง) 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปี,ยม 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สําหรบัลูกคา้ทา่นทีUไมเ่อาต ั�วเครืUองบนิ   หกัคา่ต ั�วออก 7,000 บาท 
 

ฤดูหนาวในญีUปุ่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สี,โมงเย็นก็มดืแลว้ สถานที,ท่องเที,ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 
1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหด้ี และถา้เที,ยวกลางแจง้ เวลาเดินบนหมิะจะลื,นตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งมี เมื,อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัBงนีBเพืUอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทัวรส์ามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื,องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง มอิาจเพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั .งนี.ขึ.นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั.นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตาม
สถานที,ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ü ค่าตั�วเครื,องบนิไป-กลับตามรายการที,ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ.ามัน  
ü ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
ü โรงแรมที,พักตามที,ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามรายการที,ระบ ุ   
ü ค่าอาหาร ตามรายการที,ระบุ   
ü ค่าเบี.ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที,ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 



 

 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที,มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี,ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื,นรอ้งขอวีซ่าอีกครั .ง (เนื,องจากทางญี,ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื,นวซีา่เขา้ประเทศญี,ปุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ี,ประสงคพํ์านักระยะสั .นในประเทศญี,ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี,ปุ่ นประกาศใหย้ื,นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ,ม 2,000 บาท สําหรับการยื,น
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที,กระเป๋าสัมภาระที,มีนํ.าหนักเกินกว่าที,สายการบินนั.นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 
 

× ค่าภาษีนํ.ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื,องบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ,น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมูลค่าเพิ,ม 7 % และภาษีหัก ณ ที,จ่าย 3 % 

 

เดนิทางขึBนตํUา 34 ท่าน หากตํ,ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดีที,จะชําระ
ค่าบรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดินทางและเลื,อนการเดินทางไปในวันอื,นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
เงืUอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

« มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที,ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

« สว่นที,เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 
• หากไม่ชาํระมัดจําตามที,กําหนด ขออนุญาตตัดที,นั,งใหลู้กคา้ท่านอื,นที,รออยู ่
• หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงื,อนไข 
• เมื,อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ที,ไดร้ะบุไวท้ั .งหมดนี.แลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืUอพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 
• สง่รายชืUอสํารองทีUน ัUง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืUอพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีUยวทรปิใด, วนัทีUใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืUอ-นามสกุล และอืUนๆ เพืUอใชใ้นการจองต ั�วเครืUองบิน
ท ัBงส ิBน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ.นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อย่างตํ,า 2 หนา้หากไม่มั,นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืUอนไขยกเลกิการจอง : 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัBงหมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัBงหมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  



 

 

• กรุ๊ปทีUเดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีUตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีUมกีารการนัตคีา่มดัจํา
ทีUพกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เทีUยวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัBง
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัBงหมด เนืUองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีUยวบนิน ัBนๆ 

ขอ้มูลเพิUมเตมิ เรืUองต ั�วเครืUองบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื,อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง
ชําระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที,สายการบิน และบรษัิททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีUน ัUงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้
กําหนด ซึ,งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดดํ้าเนินการออกตั�ว
เครื,องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั.น  
 

ขอ้มูลเพิUมเตมิ เรืUองโรงแรมทีUพกั 
Ø เนื,องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี,ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 
Ø กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ.นมาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี,ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื,อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มูลเพิUมเตมิเรืUองสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 
Ø สําหรับนํ.าหนักของสัมภาระที,ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื,องบิน คือ 20 กโิลกรมั (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั .นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ.าหนักเพิ,มเป็นสทิธขิองสายการบนิที,ท่าน
ไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นที,โดนเรยีกเก็บเพิ,ม) 

Ø สําหรับกระเป๋าสัมภาระที,ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ.นเครื,องได ้ตอ้งมีนํ.าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ.ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ.ว) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิ.ว)  

Ø กรณีที,ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ.าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้,ากว่ามาตรฐานได ้ทั.งนี.
ขึ.นอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับภาระสว่นของค่าใชจ่้ายที,สัมภาระนํ.าหนัก
เกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นที,โดนเรยีกเก็บเพิ,ม) 

Ø ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมกีารเปลีUยนแปลงตามความเหมาะสม เนื,องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที,พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 
อัคคภัีย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึUงเป็นเหตุการณ์ทีUนอกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื,องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต
ภัย อัคคีภัย ทั.งๆ ที,สายการบนิ หรือในสว่นของการบรกิารทางประเทศที,ท่านเดนิทางท่องเที,ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่
เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานที,ท่องเที,ยวใดที,ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื,องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี. 
Ø กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื,องจากมีสิ,งผิดกฎหมาย หรือสิ,งของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื,อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที,ทางกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 



 

 

Ø กรณีที,สถานทูตงดออกวซีา่ อันสบืเนื,องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
Ø กรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหกั้บชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที,

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีUปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีUประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัBนในประเทศญีUปุ่นไมเ่กนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืUอการท่องเทีUยว เยีUยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืUนเอกสารในข ัBนตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพืUอยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีUปุ่น* ดงัตอ่ไปนีB 

1. ตั�วเครื,องบนิขาออกจากประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ,งที,ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที,อาจเกดิขึ.นในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชื,อ ที,อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีUปุ่น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีUปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ,ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที,จะกระทําในประเทศญี,ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ,งที,ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพํานักระยะสั .น 
3. ในขั .นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี,ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี,ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี,จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดก่อนทําการจอง เพืUอความถูกตอ้ง
และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีUจะเลืUอนการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึBน ในกรณีทีUมผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บค่านํ.ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ,ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี,ยนเที,ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื,องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ,งของผดิกฎหมาย ซึ,งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิสิ,งของสญูหาย อันเนื,องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที,ยวเอง  

6. เมื,อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์.งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั.งหมด  

7. รายการนี.เป็นเพียงขอ้เสนอที,ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั .งหนึ,ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที,พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ,งอาจจะปรับเปลี,ยนตามที,ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื,องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที,เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี, / 
ปลอดบุหรี,ได ้โดยอาจจะขอเปลี,ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี,พัก ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 



 

 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั.งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั.น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที,ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที,ยว อันเนื,องมาจากการกระทําที,ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื,น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี,ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ,ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี,ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที,ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที,นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึ,งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที,ตอ้งเร่งรบี เพื,อใหไ้ดท่้องเที,ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื,มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ,มในวันที, 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที, 4 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 
3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง ในวันนั.นๆ มิ
อาจเพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตามสถานที,ในโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื,อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั .งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตํุ,ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที,ใชท้ั .งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืUอผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชืUอไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําดบั ชืUอ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชืUอ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื,นตามที,ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไม่ทานเนื.อวัว ¨ ไม่ทานเนื.อหม ู ¨ ไม่ทานสัตวปี์ก ¨ ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื,นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืUอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืUอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 


