
 

HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนตลุำคม-พฤศจกิำยน 2562 

 

โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 ฮอกไกโด ฟรเีดย ์เพลดิเพลนิใจ อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็ม 

 น ัง่กระเชำ้คโุรดำเกะ ชมววิ อุทยำนแหง่ชำต ิไดเซ็ทสซึงั  

ลิม้รสควำมอรอ่ยของรำเมนตน้ต ำรบัที ่หมูบ่ำ้นรำเมน 

สกักำระสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ เนนิพระพุทธเจำ้ 

สมัผสับรรยำกำศแสนโรแมนตกิ ณ เมอืงโอตำร ุ 

ชอปป้ิงจุใจ ทำนกุโิคจ ิและ ออิอนทำวน ์

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

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

02 – 06 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

06 – 10 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

09 – 13 ตุลำคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 

13 – 17 ตุลำคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 



 

16 – 20 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

20 – 24 ตุลำคม 2562 26,888.- 7900.- 34+1 

23 – 27 ตุลำคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1 

26 – 30 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

27 – 31 ตุลำคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1 

28 ตุลำคม – 01 พฤศจกิำยน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

29 ตุลำคม – 02 พฤศจกิำยน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

30 ตุลำคม – 03 พฤศจกิำยน 2562 25,888.- 7900.- 34+1 

31 ตุลำคม – 04 พฤศจกิำยน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1 

01 – 05 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

02 – 06 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

03 – 07 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

04 – 08 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

05 – 09 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

06 – 10 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

07 – 11 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

08 – 12 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

09 – 13 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7900.- 34+1 

10 – 14 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

11 – 15 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

12 – 16 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

13 – 17 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

14 – 18 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

15 – 19 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

16 – 20 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

17 – 21 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7900.- 34+1 

18 – 22 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

19 – 23 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

20 – 24 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

21 – 25 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

22 – 26 พฤศจกิำยน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ // เด็กอำยต ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) รำคำ 7,900 บำท // รำคำนีไ้มร่วมคำ่

ทปิไกด ์1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

วนัแรก สนำมบนิดอนเมอืง 

20.00 น       พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 



 

วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเซะ – เมอืงบเิอะ – สระอะโออเิคะ – หมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวำ่ - อทุยำนแหง่ชำต ิไดเซ็ตส ึ

ซงั – น ำ้ตกรวิเซยแ์ละน ำ้ตกกงิกะ – กระเชำ้คโุรดำเกะ - ออิอน มอลลล ์

08.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากร  เรยีบรอ้ยแลว้ น า

ทา่นสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทัิศน์ทีง่ดงามของภเูขาและทุง่นาอนักวา้งใหญ่ เดนิทางสู ่

สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื สระน ำ้สฟ้ีำ (Blue Pond) ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ ้า Bieigawa ทางทศิตะวันออก

เฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิข ึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่

ป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทขุ ึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่

บอ่น ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบอ่ ได ้

เวลาอันสมควรเดนิทางกลับสู ่เมอืงอำซำฮคิำวำ่ จากน าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นรำเมนอำซำฮคิำวำ่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มี

รสชาตอินัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่

ไดถ้อืก าเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคาร

หลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมูบ่ำ้นรำเมนทีร่วบรวมรำ้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดง

ประวัตคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นีใ้หส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจใน

ความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาวา่ หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่ม่ันในน ้าซปุของ

ตัวเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมี

รสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถู่กใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ หมูบ่ำ้นรำเมน 

เดนิทางสู ่อุทยำนแหง่ชำต ิไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) อทุยานทีม่ใีหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น ตืน่

ตาตืน่ใจกับฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีทีท่ั่วทัง้อทุยานจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมท้ีพ่ากนัเปลีย่นสอีวดความสวยงามของ

ธรรมชาต ิ(ใบไมเ้ปลีย่นสทีีฮ่ฮกไกโด โดยปกตจิะอยูใ่นชว่งประมำณปลำยเดอืนกนัยำยนถงึกลำงเดอืน

ตลุำคม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) ชม น ำ้ตกรวิเซยแ์ละน ำ้ตกกงิกะ ใหท้า่นไดส้ัมผัสความงามของน ้าตก



 

แหง่นีใ้นชว่งหนา้หนาว ทีบ่รเิวณน ้าตกจะเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน แลว้สายน ้าบางจดุก็จะกลายเป็นน ้าแข็ง ซึง่ดู

สวยและแปลกตาไปอกีแบบนงึ โดย น ำ้ตกกงิกะ ถอืเป็นตัวแทนของสตรเีพศ เพราะ สายธารทีไ่หลลงมานัน้

สวยงาม ออ่นชอ้ย มจัีงหวะจะโคน ประหนึง่การแสดงของเกอชิาในชนชัน้สงู และ น ำ้ตกรวิเซโนะทำค ิคอืตัวแทน

ของบรุุษเพศ เด็ดเดีย่ว รุนแรง เทีย่งตรง แตง่ดงาม ประหนึง่สะเก็ดดาวตกจากคนืรัตตกิาลอันมดืมดิ จากนัน้น าทา่น 

น าทา่นขึน่ กระเชำ้คโุรดำเกะ ทีใ่หบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วข ึน้ชมววิบนภเูขำคโุรดำเกะ ตัง้อยูบ่รเิวณชมุชนออนเซ็น

ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุทีห่นึง่ของโซอนุเคยีว ตัวกระเชา้เป็นกระเชา้ขนาดใหญส่ามารถบรรทกุผูโ้ดยสารมาก

ถงึ 101 ทีน่ั่งและใชเ้วลาประมาณ 7 นาทถีงึจดุชมววิ นอกจากนี้ ในฤดหูนาวดา้นบนยังเป็นสกรีสีอรต์ส าหรับนักสกี

และสโนวบอรด์มาคน้หาความทา้ทายดา้นบน โดยมวีวิภเูขารอบดา้นเป็นจดุเดน่ของทีน่ี่ เดนิทางกลับสู ่เมอืงอำซำ

ฮำวำ่ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน ทำวน ์(ตรงขา้มโรงแรม) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮกิาวา่ อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท 

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

เย็น      อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม เนนิพระพุทธเจำ้ – คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิ-  รำ้นกำแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้- เมอืงซปัโปโร - รำ้นสนิคำ้มอืสอง - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงทำนกุโิคจ ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เนนิพระพุทธเจำ้ (HILL OF BUDDHA) ตัง้อยูท่างเหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิน้เอกอกี

ช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร ์โดยมลีักษณะเป็น

เนนิเขาลอ้มรอบรูปปัน้พระพุทธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตัน พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆ

ลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทัศน์ทีแ่ตกตา่งกันทกุๆฤด ูไมว่า่จะเป็นชว่งฤดู

ใบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรู่มรืน่ร่มเย็น ชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มีว่งของตน้ลาเวนเดอร ์และ

ชว่งฤดหูนาวทีเ่หมอืนอยูท่า่มกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน อสิระใหท้า่นชืน่ชมความงามของสถานที่

แหง่นีแ้ละสัมผัสพุทธศาสนาในมมุมองทีต่า่งจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจดุที่



 

ประดษิฐานพระพุทธรูปทีอ่ยูบ่รเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่

รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตำร ุโอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคญั

ส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต า่ของภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ี

ช ือ่เสยีง คลองโอตำร ุหรอื โอตำรอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณข์องเมอืงโอตารุ โดยมี

โกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ คลองแหง่

นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่

ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

น าทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิตัง้อยูใ่นเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 

โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจบัุนนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็น

ของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง โดยกอ่ตัง้ข ึน้

ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียูม่ากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นี้ก็คอืโคมไฟ

แกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วดว้ย เดนิทางสู ่รำ้นกำแฟ ฮลั

โหล คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถ่ายรูป

ตามอัธยาศัยน าทา่นชอ้ปป้ิง ณ รำ้นสนิคำ้มอืสอง ภายในรา้นจะมจี าหน่ายสนิคา้สภาพด ีอาท ิกระเป๋า นาฬกิา 

รองเทา้ และขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบา้น เครือ่งจามชาม ชดุกาแฟ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและ

จ าหน่ายในประเทศญีปุ่่ น อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ 

น ้าหอม ตา่งๆ อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทำนกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีทั่ง้หมด 7 บล็อก 

ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยำ่งรำ้นขำยกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภำพยนตรแ์ลว้ 

ยงัมรีำ้นอำหำรมำกมำย ท ัง้ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลำ่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจำกมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตำ

มำกมำย รอ้นดองก ีรำ้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2) พเิศษ เมนบูุฟเฟ่ตช์ำบ+ูขำป ู             

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีต่ำ่งๆ ภำยในซปัโปโร ตำมอธัยำศยั 



 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าทา่นสู ่ตลำดปลำ

นโิจ  

หมำยเหต!ุ!! ในวันทีป่ลอ่ยอสิระตามอธัยาศัย ไกดจ์ะพำทำ่นเดนิทำงไปเทีย่ว ณ สถำนทีน่ ัน้ๆ โดยอำจจะเดนิทำงโดย

รถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแตล่ะทำ่นจะออกคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นของคำ่เดนิทำง และคำ่เขำ้สถำนทีด่ว้ย

ตวัทำ่นเอง **ไมม่รีถบสับรกิำร** 

ทำ่นสำมำรถอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ำมอธัยำศยั หรอื ไกดน์ ำทำ่นเยีย่มชมภำยในตวัเมอืง 

ทา่นสามารถน่ังรถรางชมเมอืงซัปโปโระ ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 1 วัน  

  - ตกึรฐับำลเกำ่  - ชอ้ปป้ิงสสึกึโินะ   - ตลำดปลำยำมเชำ้ 

  - หอนำฬกิำ     - ชอ้ปป้ิง JR TOWER  - สวนสตัวม์ำรยุำมะ 

  - โรงงำนเบยีรซ์ปัโปโระ    - รำ้นรอ้ยเยน    - จดุชมววิบนเขำโอครุะ 

  - สวนโอโดร ิ   - โรงงำนซ็อกโกแลต   - สวนสำธำรณะโมเอะเระนมุะ 

  - หอคอย ทวีทีำวเวอร ์  - ตรอกรำเมน     - ภเูขำโมอวิะ 

**อสิระรบัประทำนอำหำร กลำงวนั และ เย็น ตำมอธัยำศยั** 

ทีพ่กั   SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4)  

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.    เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

ฤดหูนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะ

เวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตา

ได ้

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็น

ตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 

ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทา 



 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่

วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ทำ่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กั

โดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไมม่กีำรคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

เนือ่งจำกคำ่ต ัว๋เป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

 



 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภำระ และคำ่พนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+

สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ทา่นตอ้ง

ช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณ ี

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

1. รำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบัุตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไมว่า่จะ

ดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุำรณท์ีน่อกเหนอืกำรควบคมุจำกทำงบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

คนืคำ่ใชจ้ำ่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น ในกรณีดงันี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสาร

เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้ม

เดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่น

ประเทศไทย 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่น

ลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร

เดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ ำนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


