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JAPAN  

HOKKAIDO ASAHIKAWA SNOW FULL DAY 6D4N 

โดยสายการบินแอร ์เอเชยี เอ๊กซ์ [XJ] 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

มนีาคม2566 ราคาเพยีง 49,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบนิชิโต
เสะ) (XJ620 02.05-10.40) 

    

2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโก
กุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซนั – ฟาร์มหมีสีนา้ตาล  –
ทะเลสาบโทยะ – แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

✈   
TOYA KANKO ONSEN หรอืเทียบเทา่

ระดบั 3 ดาว 

3 เมืองอาซาฮคิาวา่ – หมู่บา้นราเมง อาซาฮิคาวา่ – สวนสัตว์
อาซาฮิยามา่ –ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน – ออิอน มอลล์ – 
ถนนคนเดิน เฮวะโดร ิ

  อิสระ 
ART ASAHIKAWA HOTEL หรือ

เทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

4 กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ 
– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - –เมืองซัปโป
โร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – จ าหน่ายของฝาก – บุฟเฟ่
เมนูปู แบบไม่อั้น 

   
QUINTESSA SUSUKINO หรอื

เทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่ง
เมืองฮอกไกโด – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ช้อป
ปิ้ ง JR TOWER – ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ 

 อิสระ อิสระ 
QUINTESSA SUSUKINO หรอื

เทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภูม)ิ 
(XJ621 11.55-17.50) 

 ✈   

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) (XJ620 02.05-10.40) 

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร ์ สายการบินแอร ์เอเชยี เอ๊กซ์ เจ้าหน้าท่ี
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันทีส่อง ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะ
ชินซัน – ฟารม์หมสีนี้าตาล  –ทะเลสาบโทยะ – แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 620 
(สายการบินมบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
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10.40 น. 

 

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอน
การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหาร
สด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรบัได้] 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 1) 

 เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
(Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu - Toya เมือง 
Noboribetsu ท่ีเรียกว่าหุบเขานรก เพราะท่ีนี่มีท้ังบ่อโคลนและบ่อน้าร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจาย
ไปท่ัวบริเวณท่ีมีควันร้อน ๆ พวยพุ่งข้ึนมาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน้าแร่และออนเซ็นท่ีมี
ชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอย
ต้อนรับเป็นยักษ์ท่ีคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นท่ีของท่ีนี่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของท่ี
ระลึก ห้องน้าจะมีป้ายต่างๆท่ีมีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

 

 น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน  (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรีย์บุ รุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความ
เคล่ือนไหวและการเกิดข้ึนมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ท่ี
เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็น
ภูเขาโชวะ ดังท่ีเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ 
พร้อมบันทึกภาพเป็นท่ีระลึก” 
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 น าท่านชม ฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาท่ีเพาะพันธ์ุหมีสี
น้าตาลท่ีมีต้ังแต่เจ้าหมีตัวเล็ก ๆ ไปจนถึงหมีตัวโตน้องหมีท่ีนี่ไม่ดุร้ายเพราะหมีท่ีนี่ได้รับการดูแลและฝึก
ให้คุ้นเคยกับคนท่านจะได้เห็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูของน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเท่ียว 
ท่ีนี่นักท่องเท่ียวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีท้ังหลายด้วย ขนมปัง และแอปเปิ้ ล ซึ่งจะมีจุดจ าหน่าย
อาหารหมี 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ต้ังอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) 

ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงท่ีน้าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรง 
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กลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดูหนาว) และเม่ือคร้ังอดีต 
ในวันท่ี 7 - 9 ก.ค. 2008 เหล่าผู้น า G8 ก็ได้เลือกเป็นท่ีจัดการประชุม โดยพักกันท่ีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
ท่ีต้ังอยู่ใกล้ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

ที่พัก TOYA KANKO ONSEN หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

หลังจากอาหารค่า ให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันทีส่าม เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –ขบวน
พาเหรดนกเพนกวิน – อิออน มอลล์ – ถนนคนเดิน เฮวะโดร ิ

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะฮอกไกโด รองจากนครซัปโปโระมี
ร้านค้าท่ีขายข้าวและผักท่ีปลูกได้ในเมือง และยังมีร้านขายอาหารทะเลต้ังอยู่มากมาย การคมนาคม
สมบูรณ์แบบ ท าให้แต่ละปีมีผู้มาท่องเท่ียวกว่า 5 ล้านคนจากท้ังในและต่างประเทศ 

 

 น าท่านชมราเมนต้นต ารับแท้สไตล์ฮอกไกโดท่ี หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen  
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Village) ราเมนของท่ีนี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่า
ทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอา
ซาฮิคาว่าท้ัง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนท่ีรวบรวมร้านดังข้ันเทพไว้
ในท่ีเดียว ในประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งประเภทราเมนตามสูตรท้ังหมด 4 สูตร ได้แก่ ชิโอะราเมน (ราเมนผสม
เกลือในน้าซุป) โชยุราเมน (ราเมนผสมซีอ๊ิวญี่ปุ่น) มิโซะราเมน ต้นก าเนิดมาจากฮอกไกโด (ผสมเต้าเจ้ียว
ญี่ปุ่นในน้าซุป) ทงคัตซึราเมน (ราเมนกระดูกหมูสีขาวครีม) นอกจากนี้ยังแบ่งตามสูตรของแต่ละท้องถ่ิน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านราเมน CACH BACK (มื้อที่ 4) 

 เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาวะ จุดเด่นของสวนสัตว์แห่ง
นี้ คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหนึ่งก็คือ โดม
แก้วขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีข้ัวโลกและหมาป่า ท าให้เราสามารถเห็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในข้ัวโลกอย่าง
ใกล้ชิด ในช่วงฤดูหนาวป็นช่วงท่ีเหมาะแก่การท่ีเดินทางมาชมการจัดแสดงของการเดินพาเหรดเพนกวิน 
อีกท้ังนี้ยังมีสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะเครนท่ีตอนนี้หา
ชมได้ยาก เนื่องจากตอนนี้ได้สูญพันธ์ุไปแล้ว 

 

 น าท่านมุ่งหน้าสู่ อิออน มอลล์ ฮาซาฮิคาวะ (AEON MALL) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวะ 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมข้ึนชื่อของญี่ปุ่น
อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ท่ีนี่เช่นกัน 
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 ช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนี้นับได้ว่าเป็นถนนคน
เดินสายแรกของญี่ปุ่น โดยเร่ิมกันมาต้ังแต่ปี 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารต้ังอยู่เรียงรายมากมาย สองข้าง
ทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก ART ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่ี ่ กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ี
– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - –เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – จําหน่ายของฝาก 
– บุฟเฟ่เมนูปู แบบไม่อ้ัน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

 อิสระกิจกรรมลานสกี ชิกิไซโนะโอกะ เนินท่ีราบกว้างใหญ่ท่ีมีโรลคุงและโรลจังเป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับการขับข่ี Snow Mobile หรือสนุกกับลาน
กิจกรรมท่ีมีบริการอยู่ท่ีนี่ท้ังแบบ Snow Raft เรือยางขนาดใหญ่ท่ีสามารถนั่งเป็นกลุ่มหรือเด่ียวไหลลง 
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จากเนินตามเนินเขา Banana Boat (ราคารวมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ) (ลานสกีอาจหยุดให้บรกิารใน
วันที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยทั้งนี้ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อความเหมาะสม) 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 6) 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมี
ความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น
ร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้สร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็น
เส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่งเพื่อท าถนน
หลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดง
เป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 
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 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของเมือง 

 

 น าชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการ
เป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึก
แทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเก่าแก่ท่ีสุด โดยก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ปี 1901 ท่ามกลาง
โรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งนี้ 

 แวะซื้อของฝากท่ี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียง
ของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตท่ี
ข้ึนชื่อท่ีสุดของท่ีนี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อ
กลับไปให้คนท่ีท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ 
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 รา้นจําหน่ายของฝาก ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้า
ลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 7) บุฟเฟ่ต์ปิ้ งย่าง ขาปูยักษ์และเนื้อชนิดต่างๆ แบบไม่อ้ัน 

ที่พัก QUINTESSA SUSUKINO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห้่า ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – MITSUI 

OUTLET PARK SAPPORO – ช้อปป้ิง JR TOWER – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8) 

 น าท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้ ต้ังอยู่ท่ีซัปโปโร เป็นศาลเจ้า
ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าท่ีมีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เร่ิมต้ังแต่การมา
สักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าท่ีมี
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย 
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 เดินทางถึง เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรอื Hill of the Buddha ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ท่ีถูก
ออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมี
น้าหนักมากถึง 1500 ตัน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูหนาวก็จะ
รู้สึกได้ถึงความงดงามของหิมะท่ีขาวโพลน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานท่ี ๆ เรียกได้ว่าเป็น Unseen 

Hokkaido เลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชม โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด หรือท่ีเรียกว่า (makomanai takino 

reien) สร้างข้ึนในปี 1982 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,8000,473 ตารางเมตร ด้านในมีรูปปั้ นหินโมอายขนาดใหญ่
ต้ังตระหง่านเรียงรายอยู่จ านวนมาก 

 

 น าท่านช้อปปิ้ ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด ต้ังอยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโรใกล้เส้นทางท่ีไปยัง 
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 สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่าง ๆ กว่า 128 
ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนั่ง และร้านจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและ
สินค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจ าจังหวัดฮอกไกโด 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 ช้อปปิ้ ง JR TOWER แหล่งท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง เช่น ร้าน 
BIC CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล,เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขาย
เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากนั้นบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑ์ราเมน เป็น
แหล่งรวมราเมนชื่อดังท่ัวท้ังเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันท่ีนี่ ให้นักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบราเมนได้ล้ิมรสชิม
ราเมนจากเมืองต่าง ๆ ได้อย่างจุใจ 

 

 ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปปิ้ งเก่าแก่ ท่ีเปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของ
ย่านนี้คือการสร้างหลังคาท่ีคลุมท่ัวตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะ เข้าก็สามารถมาเดินช้อปปิ้ ง 
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ได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินค้าก็
มีท้ังเสื้อผ้าและรองเท้าแบรนด์ ดังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และท่ีจะพลาด
ไม่ได้เลยก็คือร้าน Daiso ท่ีทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน Donkiท่ี มีขายทุกอย่างต้ังแต่
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาท่ีถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงท่ีนี่ก็มีร้านอาหารดังๆ
หลายร้านคอยให้บริการอยู่ด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก QUINTESSA SUSUKINO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห่ก ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (XJ621 11.55-17.50) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ 

 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

11.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 621 (สายการบินมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

HOKKAIDO ASAHIKAWA SNOW FULL DAY 6 วัน 4 คืน  
โดยสายการบินแอร ์เอเชยี เอ๊กซ์ (XJ) 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

06 – 11 ม.ีค.2566  49,900.- 10,900.- 36,900.- 

20 – 25 ม.ีค.2566 49,900.- 10,900.- 36,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันทั้งคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีนั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 
ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน 
(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋ว
โดยสาร  

- การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ
ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก
คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป
ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  
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- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่
ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 
** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าที่บรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น
สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 
เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 
ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี
สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
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** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้  

เบี้ยประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย
กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี
ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า
ท่ีสายการบินนั้นๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ
ส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน
บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม
แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 
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เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง
บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่านั้น 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทั้ง
ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง
ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ
ทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 
เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ
ตัวแทนจ าหน่าย(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า
เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น
ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองที่พัก  และ 
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด
จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท
ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ
เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 



 

GQ2CTS-XJ014 –HOKKAIDO ASAHIKAWA SNOW FULL DAY 6D 4N  

 

 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย
และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ
เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ
ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ค่า 
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ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 
เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม
อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น
ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ
การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

4. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 
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2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก
ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า
ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราท่ีสูงมาก 

 


