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JAPAN 

Hokkaido เรอืตัดน้ำแข็ง เทีย่วเต็ม เน้นๆ 
โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X (XJ)  

 

กํำหนดวันเดินทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน ท่ำนละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่ำนละ 

ม.ค. – ก.พ. 66 49,900.- 10,900.- 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 8,000 บำท  

รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มรีำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ 

รำคำทัวรข์้ำงต้นยังไมร่วมค่ำทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป 
หวัหน้ำทัวร์ท่ีดแูลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

 

 โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค่ำ โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (สนำมบนิชโิต
เสะ) (XJ620 02.05-10.40) 

    

2 ซปัโปโร (สนำมบินชโิตเซะ) –ภเูขำไฟโชวะชนิซนั – ฟำร์ม
หมสีนีำ้ตำล - ทะเลสำบโทยะ – TOYA LAKE 
ILLUMINATION –แชน่ำ้แร่ธรรมชำติ 

   TOYA KANKO หรอืเทียบเท่ำระดบั 3 
ดำว 

3 หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – ชม
ขบวนเดินพำเหรดนกเพนกวิน – เมืองฟุรำโน่ – นิงเก้ิลเทอ
เรส 

  อิสระ 
WING INTER ASAHIKAWA 
EKIMAE HOTEL หรอืเทียบเท่ำ
ระดบั 3 ดำว 

4 เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – 
อิออน มอลล์ – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ   อิสระ 

WING INTER ASAHIKAWA 
EKIMAE HOTEL หรอืเทียบเท่ำ
ระดบั 3 ดำว 
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5 กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ –  โอตำรุ – คลองโอตำรุ – 
พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ำแก้วคิตำอิช ิ– เมอืงซปัโปโร 
– บุฟเฟเ่มนปูู แบบไมอ้ั่น 

   QUINTESSA SUSUKINO หรอื
เทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 

6 ศำลเจ้ำฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ – โมอำยแห่ง
เมืองฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้ำนจ ำหน่ำย
ของฝำก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปปิ้ งทำ
นกิุโคจิ 

 อิสระ อิสระ 
QUINTESSA SUSUKINO หรอื
เทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 

7 ซปัโปโร (สนำมบินชโิตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรร
ภมู)ิ (XJ621 11.55-17.50) 

    

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเสะ) (XJ620 02.05-

10.40) 

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ประตูหมำยเลข 4 เคำน์เตอร ์F สำยกำรบินแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ เจ้ำหน้ำที่

ของบรษัิท ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสัมภำระ 

วันทีส่อง ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) –ภูเขำไฟโชวะชินซัน – ฟำรม์หมสีนี้ำตำล - ทะเลสำบโท

ยะ – TOYA LAKE ILLUMINATION – แช่น้ำแรธ่รรมชำติ 

02.05 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สำยกำรบินแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 620 

10.40 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำรติะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลำท้องถ่ินเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.) ผ่ำนข้ันตอน

กำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว [สํำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้นํำอำหำร

สด จํำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญีปุ่่นหำกฝ่ำฝืนมโีทษจับปรบัได้ 

กลำงวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำร (มื้อที ่1)  

 ชมภูเขำไฟโชวะซินซัน (Showa Shinzan) ซ่ึงมีอนุสำวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบควำมเคล่ือนไหวและ

กำรเกิดข้ึนมำใหม่ของภูเขำไฟเกิดใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขำไฟน้องใหม่ท่ีเกิดจำกกำร

สั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกันนำนถึง 2 ปีจนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะชินซัน 

ดังท่ีเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของรัฐบำลในฐำนะเป็น “อนุสรณ์ทำงธรรมชำติแห่งพิเศษ” พร้อม

บันทึกภำพเป็นท่ีระลึก 
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 ชมฟำรม์หมภีูเขำไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถำนท่ีเพำะพันธุ์หมีสีน้ำตำลท่ีมี

ต้ังแต่เจ้ำหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตน้องหมีท่ีน่ีไม่ดุร้ำยเพรำะหมีท่ีน่ีได้รับกำรดูแลและฝึกให้คุ้นเคย

กับคนท่ำนจะได้เห็นภำพท่ีน่ำรักน่ำเอ็นดู น้องหมีโชว์ลีลำอ้อนขออำหำรจำกนักท่องเท่ียว ท่ีน่ี

นักท่องเท่ียวสำมำรถป้อนอำหำรเหล่ำหมีท้ังหลำยด้วย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงจะมีจุดจ ำหน่ำยอำหำร

หมี 
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 TOYA LAKE ILLUMINATION ในช่วงฤดูหนำว ทะเลโทยะมีกำรประดับประดำด้วยหลอดไฟจ ำนวน

กว่ำ 12,000 ดวงตำมถนนริมฝ่ังทะเลสำบโทยะ นอกจำกน้ียังมีอุโมงค์ท่ีประดับไฟ สว่ำงไสวระยิบระยับ

ไปตลอดระยะทำงรำว 70 เมตรด้วยหลอดไฟ LED จ ำนวนกว่ำ 400,000 ดวงน้ี 
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ค่ำ รบัประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่2) 

ทีพ่ัก TOYA KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

หลังอำหำรค่ำให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่ออนเซ็นจำกแรธ่รรมชำติสไตล์ญีปุ่่น 

วันทีส่ำม หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – ชมขบวนเดินพำเหรดนก

เพนกวิน – เมืองฟุรำโน่ – นิงเก้ิลเทอเรส 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่3) 

 เดินทำงสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ำ เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของเกำะฮอกไกโด รองจำกนครซัปโปโระมี

ร้ำนค้ำท่ีขำยข้ำวและผักท่ีปลูกได้ในเมือง และยังมีร้ำนขำยอำหำรทะเลต้ังอยู่มำกมำย กำรคมนำคม

สมบูรณ์แบบ ท ำให้แต่ละปีมีผู้มำท่องเท่ียวกว่ำ 5 ล้ำนคนจำกท้ังในและต่ำงประเทศ 

 

 รำเมนต้นต ำรับแท้สไตล์ฮอกไกโดท่ี หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิคำว่ำ (Asahikawa Ramen Village) รำเมน

ของท่ีน่ีมีรสชำติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับกำรกล่ำวขำนถึงควำมอร่อยมำยำวนำนกว่ำทศวรรษ 

หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิคำว่ำได้ถือก ำเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมร้ำนรำเมนช่ือดังของเมืองอำซำฮิคำ

ว่ำท้ัง 8 ร้ำนมำอยู่รวมกันเป็นอำคำรหลังคำเดียว เสมือนหมู่บ้ำนรำเมนท่ีรวบรวมร้ำนดังข้ันเทพไว้ในท่ี

เดียว ในประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งประเภทรำเมนตำมสูตรท้ังหมด 4 สูตร ได้แก่ ชิโอะรำเมน (รำเมนผสม

เกลือในน้ำซุป) โชยุรำเมน (รำเมนผสมซีอ๊ิวญี่ปุ่น) มิโซะรำเมน ต้นก ำเนิดมำจำกฮอกไกโด (ผสมเต้ำเจ้ียว

ญี่ปุ่นในน้ำซุป) ทงคัตซึรำเมน (รำเมนกระดูกหมูสีขำวครีม) นอกจำกน้ียังแบ่งตำมสูตรของแต่ละท้องถ่ิน  
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กลำงวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเมน (CASH BACK) (มื้อที ่4)  

 สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสัตว์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอำซำฮิคำวะ จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งน้ี คือ 

“อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซ่ึงจะมีกำรแสดงขบวนเดินพำเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหน่ึงก็คือ โดมแก้ว

ขนำดเล็ก จะเป็นโซนหมีข้ัวโลกและหมำป่ำ ท ำให้เรำสำมำรถเห็นสัตว์ท่ีอำศัยอยู่ในข้ัวโลกอย่ำงใกล้ชิด 

ในช่วงฤดูหนำวป็นช่วงท่ีเหมำะแก่กำรท่ีเดินทำงมำชมกำรจัดแสดงของกำรเดินพำเหรดเพนกวิน อีก

ท้ังน้ียังมีสัตว์ป่ำพื้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวำง นกอินทรี หมำป่ำ เครน โดยเฉพำะเครนท่ีตอนน้ีหำชม

ได้ยำก เน่ืองจำกตอนน้ีได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 

 

 เมืองฟุรำโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอำกำศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบน้ันเป็นดินภูเขำไฟ 

จึงเหมำะแก่กำรเพำะปลูกผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลำท่ีเป็นหิมะก็จะเป็น

ลำนหิมะขนำดใหญ่สุดลูกหูลูกตำ หน้ำหนำวจะสวยมำก เมืองท่ีต้ังอยู่ในกลำงเกำะฮอกไกโด 

 หมู่บ้ำนเทพนิยำย นิงเก้ิลเทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บ้ำนงำนฝีมือและทำงเดินไม้ในป่ำท่ี

เหมือนกับศิลปะในเทพนิยำย ซ่ึงประกอบด้วยร้ำนค้ำ 15 ร้ำน ท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำแบบออริจินัลของท้องถ่ิน 

ต้ังอยู่ใจกลำงหมู่บ้ำน ร้ำนค้ำต่ำงๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมำก ท ำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้ำนกลำงป่ำ คล้ำย

หมู่บ้ำนในเทพนิยำย 
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เย็น อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศยั 

ทีพ่ัก WING INTER ASAHIKAWA EKIMAE  HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

วันทีส่ี ่ เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรอืตัดน้ำแข็ง – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – อิออน มอลล์ – ถนนคนเดิน เฮ

วะโดร ิ

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่5) 

 ล่องเรอืตัดน้ำแข็ง โดยเรือจะว่ิงตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น ำนักท่องเท่ียวไปชม

ก้อนน้ำแข็งท่ีลอยมำจำกข้ัวโลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดูหนำวเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม หำกโชคดี อำจจะได้

เห็นสัตว์ทะเลท่ีมำจำกฝ่ังทะเลตอนเหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมว

น้ำลำยจุด เดิมเรือน้ีใช้เพื่อส ำรวจน้ำมันในรัฐอลำสก้ำ เร่ิมน ำมำใช้ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวต้ังแต่ปี 2004 กำร

ล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลำ 45 นำที ถึง1 ช่ัวโมง **เน่ืองจำกเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรอืและ

ท่ำเรอือีกครั้งก่อนเดินทำง ท้ังนี้จุดข้ึนเรอืตัดน้ำแข็งม ี2 จุดที่สำมำรถชมได้คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่ำเรอืกะ

นิงโกะสเตชั่น และทีอ่ะบะชิรท่ิำเรอืออโรรำ่ เทอรม์ินอล** 
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กลำงวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำร (มื้อที ่6) 

 น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ำ (Asahikawa) ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกำะฮอกไกโด รอง

จำกซัปโปโร เม่ือเทียบกับซัปโปโรแล้ว ท่ีน่ีอำจจะไม่ได้ดูเจริญแบบเหมือนซัปโปโร แต่ท่ีน่ีมีสวนสัตว์ช่ือดัง

อันดับสองของญี่ปุ่น  และมีควำมใหญ่ของสถำนีรถไฟ JR Asahikawa ท่ีตกแต่งโทนอบอุ่นด้วยสีไม้สบำยตำ

อีกด้วย ใกล้ๆ อิออน มอลล์ อำซำฮิคำว่ำ (AEON MALL ASAHIKAWA) ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ของฮำ

ซำฮิคำว่ำ อิสระให้ท่ำนได้เลือกซ้ือของฝำก ของท่ีระลึกกัน อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมข้ึนช่ือของ

ญี่ปุ่น อย่ำง คิทแคท สำมำรถหำซ้ือได้ท่ีน่ีเช่นกัน 
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 จำกน้ันน ำท่ำนช้อปป้ิง ถนนคนเดินเฮวะโดริ (Heiwa-dori Shopping Street) ถนนสำยน้ีนับได้ว่ำเป็น

ถนนคนเดินสำยแรกของญี่ปุ่น โดยเร่ิมกันมำต้ังแต่ปี 1972 มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรต้ังอยู่เรียงรำยมำกมำย สอง

ข้ำงทำงยำวออกไปจำกสถำนี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ท่ำนได้อิสระช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 

เย็น อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศยั  

ทีพ่ัก WING INTER ASAHIKAWA EKIMAE  HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 

วันทีห่้ำ กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ –  โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ี– โรง

เป่ำแก้วคิตำอิชิ – เมืองซัปโปโร – บุฟเฟเ่มนูปู แบบไม่อ้ัน 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่7) 

 อิสระเพลิดเพลินและสนุกสนำนกับ กิจกรรม ลำนสกี ภำยในสกี รสีอรท์ มีกิจกรรมมำกมำยให้ท่ำนได้เลือก

ไม่ว่ำจะเป็น.  Snow Mobile, Snow Rafting, Snow Shoes, Ice Fishing, Dog Sledding หรือท่ำนใด

อยำกออกไปเก็บภำพควำมประทับใจและควำมโรแมนติกของ หมู่บ้ำนเทพนิยำย นิงเก้ิลเทอเรส กับแสง

สวยๆยำมเช้ำ ก็สำมำรถเดินไปถ่ำยรูปสวยๆได้ เพียงเดินแค่ไม่ก่ีนำที ** ไม่รวมอัตรำค่ำเช่ำอุปกรณ์, ชุด

สํำหรบัเล่นสกี, ค่ำคอรส์ในกำรเล่นกิจกรรม และ เครื่องเล่นทุกชนิด ** 

 

กลำงวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ รำ้นอำหำร (มื้อที ่8)  
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 เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่ำส ำคัญส ำหรับซัปโปโร น ำท่ำนชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ท่ีมีควำม

ยำว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตำรุ โดยมีโกดังเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำร

เรียงรำยอยู่ คลองแห่งน้ีสร้ำงเม่ือปี 1923 โดยสร้ำงข้ึนจำกกำรถมทะเล เพื่อใช้ส ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขน

ถ่ำยสินค้ำมำเก็บไว้ท่ีโกดัง แต่ภำยหลังได้เลิกใช้และมีกำรถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แล้ว

เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไว้เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว โดยมีกำรสร้ำงถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทำงเดินเท้ำกว้ำง

ประมำณ 2 เมตร 

 

 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมี

ความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องเมือง 

 

 โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ มีช่ือเสียงทำงด้ำนกำรเป่ำแก้วมำยำวนำน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของกำรเป่ำแก้ว

เพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้ำหมำยของกำรเป่ำแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรง

เป่ำแก้วคิตำอิชิเป็นโรงงำนท่ีมีช่ือเสียงและเก่ำแก่ท่ีสุด โดยก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ปี 1901 ท่ำมกลำงโรงเป่ำแก้วท่ีมี

อยู่มำกมำย และผลงำนท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของโรงงำนแห่งน้ี 

ค่ำ รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ร้ำนอำหำร (มื้อที่ 9) บุฟเฟ่ต์ปิ้ งย่ำง ขำปูยักษ์และเน้ือสัตว์ชนิดต่ำงๆ แบบไม่

อ้ัน 

ทีพ่ัก QUINTESSA SUSUKINO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 
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วันทีห่ก ศำลเจ้ำฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ – โมอำยแห่งเมืองฮอกไกโด – MITSUI 

OUTLET PARK SAPPORO – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้ำนจํำหน่ำยของฝำก – ช้อป

ป้ิงทำนุกิโคจิ 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่10) 

 ศำลเจ้ำฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศำลเจ้ำแห่งน้ีต้ังอยู่ท่ีซัปโปโร เป็นศำลเจ้ำศำสนำพุทธนิกำยชินโต

ถือเป็นศำลเจ้ำท่ีมีควำมเก่ำแก่แห่งหน่ึงในเกำะฮอกไกโด ถูกสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมี

ควำมเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชำวฮอกไกโดอย่ำงลึกซ้ึง เร่ิมต้ังแต่กำรมำสักกำระในวันปีใหม่ กำรปัด

เป่ำรังควำญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็นต้น ในเขตศำลเจ้ำท่ีมีธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ำ

มำเยี่ยมทักทำย 

 
 เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ หรอื Hill of the Buddha ต้ังอยู่ทำงตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ท่ีถูกออกแบบโดย 

Mr.Tadao ando สถำปนิกช่ือดังชำวญี่ปุ่น พระพุทธรูปมีควำมสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนักมำกถึง 1500 

ตัน ล้อมรอบด้วยธรรมชำติท่ีสวยงำมแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูหนำวก็จะรู้สึกได้ถึงควำมงดงำม

ของหิมะท่ีขำวโพลน นับได้ว่ำเป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีๆเรียกได้ว่ำเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จำกน้ันน ำ

ท่ำนชม โมอำยแห่งเมืองฮอกไกโด หรือท่ีเรียกว่ำ (makomanai takino reien) สร้ำงข้ึนในปี 1982 มีเน้ือท่ี

ท้ังหมด 1,8000,473 ตำรำงเมตร ด้ำนในมีรูปป้ันหินโมอำยขนำดใหญ่ต้ังตระหง่ำนเรียงรำยอยู่จ ำนวนมำก 
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 ช้อปปิ้ ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้ำงสรรพสินค้ำรูปแบบ Outlet mall ขนำดใหญ่ท่ีสุด

ในฮอกไกโด ต้ังอยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชำนเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทำงท่ีไปยัง สนำมบินชิ

โตเซะ เปิดให้บริกำรเม่ือเดือนเมษำยน ปี 2012 ภำยในห้ำงมีร้ำนค้ำแบรนด์ต่ำงๆกว่ำ 128 ร้ำน รวมถึง

ร้ำนค้ำปลอดภำษี ศูนย์อำหำรขนำดใหญ่จุ 650 ท่ีน่ัง และร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำพื้นเมืองและสินค้ำจำกฟำร์ม

ท้องถ่ินประจ ำจังหวัดฮอกไกโด 

 

กลำงวัน อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศยั 

 แวะซ้ือของฝำกท่ี โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของ

ญี่ปุ่น ตัวอำคำรของโรงงำนถูกสร้ำงข้ึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซ่ึงมี ช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือ

ท่ีสุดของท่ีน้ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีควำมหมำยว่ำ ช็อคโกแลตขำวแด่คนรัก ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือกลับไป

ให้คนท่ีท่ำนรักทำน หรือว่ำซ้ือเป็นของฝำกติดไม้ติดมือกลับบ้ำนได้ 
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 รำ้นจํำหน่ำยของฝำก ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจำกตัวเมืองซัปโปโร ภำยในมีสินค้ำลด

รำคำมำกมำย ให้ท่ำนได้อิสระเลือกซ้ือสินค้ำภำยในร้ำน 

 ช้อปปิ้ งถนนทำนุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่ำนช้อปป้ิงเก่ำแก่ ท่ีเปิดให้บริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี จุดเด่น

ของย่ำนน้ีคือกำรสร้ำงหลังคำท่ีคลุมท่ัวตลำด ไม่ว่ำจะฝนตก แดดออก พำยุหิมะ เข้ำก็สำมำรถมำเดินช้อป

ป้ิงได้อย่ำงสบำยใจ นอกจำกน้ียังมีร้ำนค้ำมำกถึง 200 ร้ำน โดยมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตรส่วนสินค้ำก็

มีท้ังเสื้อผ้ำและรองเท้ำแบรนด์ ดังอย่ำง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และท่ีจะพลำด

ไม่ได้เลยก็คือร้ำน Daiso ท่ี ทุกอย่ำงรำคำ 100 เยน รวมไปถึงร้ำน Donkiท่ี มีขำยทุกอย่ำงต้ังแต่

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำไปถึงเคร่ืองส ำอำงค์ในรำคำท่ีถูกจนน่ำตกใจหรือถ้ำเดินจนหมดแรงท่ีน่ีก็มีร้ำนอำหำรดังๆ

หลำยร้ำนคอยให้บริกำรอยู่ด้วย 

 

เย็น อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศยั 

ทีพ่ัก QUINTESSA SUSUKINO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดับ 3 ดำว 
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วันที่

เจ็ด 

ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรรภูมิ) (XJ621 11.55-

17.50) 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื้อที ่11) 

 สมควรแก่เวลำเดินทำงน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชิโตเซะ 

 ถึง สนำมบินชิโตเซะ ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสัมภำระ 

11.55 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  เท่ียวบินท่ี XJ 621 

17.50 น. เดินทำงกลับถึงสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 

 

อัตรำค่ำบรกิำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

Hokkaido เรอืตัดน้ำแขง็ เที่ยวเน้นๆ  

7 วัน 5 คืน โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X 

วันเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 
พักเดีย่ว 

27 ม.ค. 66 – 02 ก.พ. 66 49,900.- 10,900 

17 – 23 ก.พ. 66 49,900.- 10,900 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 8,000 บำท  
รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอำจมกีำรสลับสับเปลีย่นหน้ำงำนโดยคํำนึงถึงประโยชน์ลูกค้ำเป็นสํำคัญ** 

 

 
รำคำทัวรข้์ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บำท/ท่ำน/ทรปิ 

หัวหน้ำทัวรท์ีดู่แลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 
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อัตรำค่ำบรกิำรรวม 

1.อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

 ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันท้ังคณะ   ค่ำอำหำรตำมม้ือท่ีระบุในรำยกำร 

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี  ค่ำจ้ำงมัคคุเทศก์บริกำรตลอดกำรเดินทำง 

 ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 

 ค่ำท่ีพักตำมท่ีระบุในรำยกำร (พักห้องละ 2 ท่ำน)  ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 

 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่ำต๋ัวโดยสำรเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน้ำมัน ทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์

ข้ำงต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ัง จำก ช้ันประหยัด (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจำกบัตรสะสมไมล์ จะต้องดํำเนินกำรล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 7 

วัน 

และ หำกมีต้องกำรชํำระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องดํำเนินกำรที่เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน ณ วันเดินทำง 

ด้วยตัวท่ำนเอง เท่ำน้ัน  

- ในกำรเดินทำง ผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หำกต้องกำรเล่ือนวันเดินทำงกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่ำนจะต้องชํำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกต๋ัว

โดยสำร  

- กำรจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตำมที่สำยกำรบินเป็นผู้กํำหนด ซ่ึงทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปจัดกำร

ได้แต่อย่ำงใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้ำต้อง ออกต๋ัวโดยสำรเครื่องบินภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯล่วงหน้ำทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ำกรุ๊ปมีกำรออกเเดินทำงแน่นอนหรือไม่  มิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หำกกรุ๊ป

ไม่สำมำรถเดินทำงได้ และท่ำนได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่ำทีพ่ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน (Triple) อำจจะไม่ได้อยู่ในช้ันเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่ำนจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดหำ
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ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีกำรจัดงำนประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR)  ซ่ึงเป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรปรับเปล่ียน หรือ ย้ำยเมือง เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่่องเทีย่ว และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 

1.4 เจ้ำหน้ำทีบ่รษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 

1.5 ค่ำน้ำหนักสัมภำระ (รวมในต๋ัวเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบิน ตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภำระ  

         -   ส ำหรับน้ำหนักของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(ส ำหรับผู้โดยสำรช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน้ำหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสำยกำรบิน 

ท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้ (ท่ำนจะต้องช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีควำมกว้ำง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทำงด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้ 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ 

ข้อก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน  ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่ำงของค่ำใช้จ่ำยท่ีสัมภำระ

น้ำหนักเกิน (ท่ำนต้องช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทำงบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผู้โดยสำร ในทุกกรณี 

1.7 ค่ำประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้ำท่ำนใด สนใจซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมสุขภำพ สำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำง

บริษัทได้  

เบ้ียประกันเร่ิมต้น 650 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] **ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อย

กว่ำ 75 ปี **  

[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 3 ล้ำนบำท] 

1.8 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% เฉพำะค่ำบรกิำร 
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อัตรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

1.  ค่ำทํำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ (ทำงรัฐบำลญี่ปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำลญี่ปุ่นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้

เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมท่ี สถำนทูตก ำหนด) 

2.  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำมินิ

บำร์ในห้องและค่ำพำหนะต่ำงๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรำยกำร รวมท้ังค่ำธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ำสัมภำระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่ำ

ท่ีสำยกำรบินน้ันๆ ก ำหนด หรือสัมภำระใหญ่เกินขนำดมำตรฐำน 

3.  ค่ำภำษีน้ำมัน ที่สำยกำรบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซ่ึงลูกค้ำต้องช ำระ

ส่วนต่ำงเพิ่ม 

4.  ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ทรปิ/ท่ำน ซ่ึงต้องชํำระ ณ วันเดินทำงทีส่นำมบินต้นทำง 

ส ำหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้ำทัวร์ท่ีดูแลคณะจำกเมืองไทย  ตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับควำมพึงพอใจใน

บริกำร 

5.  ไม่รวมค่ำตรวจ RT-PCR ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง มีใบรับรองผลกำรตรวจเป็นภำษำอังกฤษตำม

แบบฟอรม์ของทำงญีปุ่่น 

 

เง่ือนไขกำรให้บรกิำร 

 

เง่ือนไขกำรจอง กำรชํำระเงิน และกำรยกเลิก 
 

1.  กำรทํำกำรจอง และ กำรชํำระค่ำบรกิำร 

      1.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท ภำยใน 36 ชม หลังจำกทํำกำรจอง พรอ้มจัดส่งเอกสำรกำรจองมำยัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้ำทํำกำรจองก่อนวันเดินทำงภำยใน 20 วัน ทำงบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นกำรเก็บค่ำทัวรเ์ต็มจํำนวน  

     โดยทุกกำรจองจะได้รับกำรยืนยันสิทธ์ิส ำรองท่ีน่ัง เม่ือมีกำรช ำระมัดจ ำ เท่ำน้ัน 

      1.2 กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทำง หำกไม่ช ำระตำมท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำน

ยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญำตให้สิทธ์ิกำรจองแก่ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีอยู่ล ำดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช ำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสํำเนำกำรโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงำนขำยมำทำงอเีมลล์ พรอ้มท้ัง

ส่งรำยชื่อสํำรองทีน่ั่ง ผู้เดินทำงต้องส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่ำ ต้องกำรเดินทำง

ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้ำง, เบอร์โทร // หำกไม่ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) มำให้ ทำงบริษัทฯ ขอ
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สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำย อันเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกด ช่ือ-นำมสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในกำรจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณำตรวจสอบหนังสือเดินทำง (Passport) ของผู้เดินทำง จะต้องมอีำยุคงเหลือ ณ วันเดินทำงไป-กลับมำกกว่ำ 

6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ำกระดำษว่ำงอย่ำงต่ำ 2 หน้ำหำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 

**กำรติดต่อประสำนงำนกับทำงบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมำย ขอควำมกรุณำต้องท ำในวันเวลำท ำกำรของ

ทำง บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 08.30 น. – 17.30 น.เท่ำน้ัน นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบำลประกำศในปีน้ันๆถือว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบริษัท  

** กรุณำศึกษำรำยกำรทัวร์ และเง่ือนไขกำรให้บริกำรโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในกำรใช้บริกำรของท่ำน 

เน่ืองจำก เม่ือท่ำนช ำระเงินครบจ ำนวนหรือมัดจ ำบำงส่วนแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขกำรบริกำรและ

ข้อตกลงต่ำงๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมกำรเดินทำงน้ันๆ 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ ำหน่ำยต้องกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ ำหน่ำย(ผู้มีช่ือในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกท่ีบริษัท อย่ำงใดอย่ำง

หน่ึง เพื่อเป็นกำรแจ้งยกเลิกกับทำงบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร (ทำงบริษัทไม่ขอรับยกเลิกกำรจอง ผ่ำนทำง

โทรศัพท์ไม่ว่ำกรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ ำหน่ำย ต้องกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ ำหน่ำย (ผู้มี

ช่ือในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เพื่อท ำ

เร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงิน

ค่ำบริกำรต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรท่ีต้องกำรให้น ำเงินเข้ำให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำร ตำม 

“ประกำศคณะกรรมกำรธุรกิจนํำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกํำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงิน

ค่ำบรกิำรคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรเดินทำง (ไม่นับวันเดินทำง) คืนเงินค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน ยกเว้น ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน

จริงเพื่อกำรเตรียมกำรน ำเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ือง ค่ำบริกำรแลนด์ ต่ำงประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่ำ 15-29 วันก่อนเดินทำง (ไม่นับวันเดินทำง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่ำทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อกำรเตรียมกำรน ำเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ือง ค่ำบริกำรแลนด์ ต่ำงประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามขอ้ก าหนดด้านบน ซึ่งมกีารหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบรษัิทมค่ีาใช้จ่าย

ท่ีได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองท่ีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 กำรยกเลิกเดินทำงกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมีกำร

กำรันตีมัดจ ำท่ีน่ังกับสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัด

จ ำ หรือ ค่ำทัวร์ท้ังหมดท่ีช ำระแล้ว ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 



GQ2CTS-XJ012 –Hokkaido เรือตัดน้ำแขง็ เท่ียวเนน้ๆ 7วัน 5คืน โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X (XJ) 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกกำรเดินทำงทีบ่รษัิทได้โฆษณำไว้  ซ่ึงมิใช่ควำมผิดของบรษัิทเอง  ทำงบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่ำบริกำรตำมที่ลูกค้ำได้ชํำระมำแล้ว เต็มจํำนวน โดยต้องมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนกำร

เดินทำง โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงด้วยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมำยเหตุ  

1. จ ำนวนผู้ เดินทำงต้องมีข้ันต่ำ 10 ท่ำนข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำงและ

เล่ือนกำรเดินทำงไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ นอกจำกผู้เดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะ

ช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงค์ให้ท่ำนต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวันเดินทำง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, โรคระบำด, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำนอันเกิดจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ท้ังหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่ำงๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภำวะอำกำศ  กำรเมือง สำย

กำรบิน และรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตรำแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

8. อัตรำค่ำบริกำรน้ีค ำนวณจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันท่ีทำงบริษัทเสนอรำคำ ดังน้ัน ทำงบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำ

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ำภำษีเช้ือเพลิง ค่ำประกันภัยสำยกำรบิน กำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. กำรบริกำรของรถบัสน ำเท่ียวญี่ปุ่น ตำมกฏหมำยประเทศญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวันละ  10 ช่ัวโมง มิอำจเพิ่มเวลำ

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงน้ันๆ 
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เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดินทำง  อีกท้ังโปรแกรม

อำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำลท้ังน้ีเพื่อควำมปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส ำคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสำรลง

นำมโดยผู้มี อ ำนำจของบริษัทก ำกับเท่ำน้ัน 

 

 

รำยละเอยีดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำติ หรือธุรกิจ และอำจจะมีกำรถูกตรวจสอบเอกสำรในข้ันตอนกำร

ตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำมีคุณสมบัติในกำรเข้ำ ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขำออก จำกประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสำรช่ือโรงแรมท่ีพักตลอดกำรเดินทำง (ท้ัง 2 อย่ำง ทำงบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้ำ แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

กำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีอำจเกิดข้ึนระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญีปุ่่น (สํำหรบักรณกีำรเข้ำประเทศญีปุ่่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับถึงวันเดินทำงกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติเพื่อกำรพ ำนัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ  

และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติท่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 
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ข้อแนะนํำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน ำติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนำดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้เจ้ำหน้ำท่ี

ตรวจได้อย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญำตให้ถือได้ท่ำนละ 1 ใบเท่ำน้ัน ถ้ำสิ่งของดังกล่ำวมีขนำดบรรจุภัณฑ์มำกกว่ำ

ท่ีก ำหนดจะต้องใส่กระเป๋ำใบใหญ่ และฝำกเจ้ำหน้ำท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่ำน้ัน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ำยกับอำวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะต้องใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก

เจ้ำหน้ำท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่ำน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมำยห้ำมน ำผลิตภัณฑ์ท่ีท ำมำจำกพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้ำประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นกำรป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมำจำกสิ่งเหล่ำน้ี หำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่ำปรับใน

อัตรำท่ีสูงมำก 
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                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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