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JXJ06 HI HOKKAIDO!! 
เทีย่วญีปุ่่ น... ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตาร ุ6วนั 4คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X น า้หนกักระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. 

เดนิทาง ตลุาคม-พฤศจกิายน 65 เร ิม่ตน้เพยีง 37,888 บาท  

พกั ออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื ฮาโกดาเตะ 1 คนื 

 

โนโบรเิบทส ึ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิน ้าพรุอ้น ทีห่บุเขานรกจโิกคดุาน ิ 

โทยะ ชมววิทะเลสาบโทยะทีจ่ดุชมววิ Silo Observatory  

น่ังกระเชา้ Mt.Usu Ropeway สมัผัสววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา  

ฮาโกดาเตะ ทา่เรอืและโกดังอฐิแดง เนนิชมววิฮาจมิันซากะ ตลาดเชา้ อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ  

  ชมววิที ่Mt. Hakodate ชมววิสวยๆบนภเูขาฮาโกดาเตะ และ ชมหอคอยโกเรยีวคาค ุ

โอตาร ุ เทีย่วชม คลองสายวัฒนธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา 

ชม รา้นเครือ่งแกว้โอตาร ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี 

ซปัโปโร  สวนสาธารณะโอโดร ิโรงงานชอ็กโกแลต หอนาฬกิา Sapporo Clock 

ทีท่ าการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก ชอ้ปป้ิง มติซยุเอาทเ์ล็ท  
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 FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    23.50-08.40 (ตัง้แตก่รุ๊ป31ต.ค.เป็นตน้ไปไฟลท์ขาไปเวลา 02.50-10.40) 

RETURN:          XJ621      CTS-BKK    09.55-15.10  (ตัง้แตก่รุ๊ป24ต.ค.เป็นตน้ไปไฟลท์ขากลับเวลา 11.55-17.50) 

 

 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการ

  บนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

23.50 น. ออกเดนิทางออกสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่ XJ620 (คา่ทัวรไ์มร่วม 

  คา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) เป๋า  

  หมายเหตุตัง้แตก่รุ๊ป31ต.ค.เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิเปลีย่นเวลา เนื่องจากฤดกูาลและสภาพอากาศ XJ620 

  BKK-CTS 02.50-10.40  ขอเปลีย่นเวลานัดหมายเป็น 23.30 น.  และเปลีย่นเวลาออกเดนิทางเป็น  

  02.50 น. 

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

03-08 ตลุาคม 2565 37,888  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 

2ปี 6,000 บาท) 

6,500 34  

10-15 ตลุาคม 65 39,888 6,500 34  

17-22 ตลุาคม 65 37,888 6,500 34  

24-29 ตลุาคม 65 37,888 6,500 34 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขากลับ 

31 ตลุาคม - 05 

พฤศจกิายน  65 

37,888 6,500 34 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขาไป-

กลับ 

07-12 พฤศจกิายน 65 37,888 6,500 34 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขาไป-

กลับ 

14-19 พฤศจกิายน 65 37,888 6,500 34 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขาไป-

กลับ 

21-26 พฤศจกิายน 65 37,888 6,500 34 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขาไป-

กลับ 

28 พฤศจกิายน – 03 

ธันวาคม 65 

37,888 6,500 34 เปลีย่นแปลงไฟลท์ขาไป-

กลับ 

ไมร่วมคา่บรกิารและยืน่วซีา่ (ประเทศญีปุ่่ น) 2,000 บาท 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
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08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนวิชโิตะเซะ ฮอกไกโด 

ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัด

หมาย)  

 

น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ส าคัญ!!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หมายเหต*ุ* ในกรณี

ไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา ทา่นจะเดนิทางถงึเวลา 10.40 น. 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu)  

เมืองตากอากาศที่มีชือ่เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่งดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ,้

ทะเลสาบ,หนองบงึและแหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย  

 

น าทา่นชม หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟ

ซึ่งยังไม่ดับจึงก่อใหเ้กิดน ้ าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดอันเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู ่น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขา

แหง่นีม้แีรธ่าตกุ ามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น ้าของยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบ

รเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา ใหท้่าน

ถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  

 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ Silo Observatory  

เป็นจดุชมววิทีใ่หค้ณุไดส้มัผัสความกวา้งใหญข่องทัศนยีภาพ ทะเลสาบโทยะ นอกจากตัวทะเลสาบแลว้ ยังมองเห็นเกาะ

นาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซัง ยา่นโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนชิยิามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น

เขาโยเทยซ์ึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก  อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่)  

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนวิชโิตะเซะ-เมอืงโนโบรเิบทส-ึหบุเขานรกจโิกคดุาน-ิจดุ

  ชมววิ Silo Observatory-ทีพ่กัออนเซ็น                อาหาร เทีย่ง,เย็น 
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หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบ

น ้าแรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น  

ใหท้า่นไดพั้กผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น ้าแร่ธรรมชาติ

นี้มสี่วนชว่ยเรื่อง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทา

อาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดพ้รอ้ม

บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

 

ทีพั่ก: Toya Hanabi Onsen ระดับใกลเ้คยีงกนั 3*  

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางไปชมววิของทะเลสาบโทยะ โดยขึน้กระเชา้ Mt.Usu Ropeway  

ใชเ้วลาเพยีง 6 นาท ีจากสถานีตน้ทางไปสูย่อดเขา ชมววิอทุยานแบบพาโนรามา และเป็นจดุชมววิทะเลสาบโทยะ และ 

ภเูขา Yotei ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็นฟจูแิหง่ฮอกไกโด ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปถา่ยภาพที ่หอคอยโกเรยีวคาค ุ(Goryokaku Tower)  

มคีวามสงู 90 เมตร หากนับรวมสายลอ่ฟ้าดว้ย จะเป็น 107 เมตร เป็นหอคอยรปูทรงดาวแฉกหา้เหลีย่ม ตัง้อยูท่างทศิใต ้

สรา้งขึน้เมือ่ปี 2006 เนื่องจากมปืีนประจ าอยูใ่นทศิตา่งๆท าใหม้ลีักษณะคลา้ยรปูดาว ในปี ผูส้ าเร็จราชการคนกอ่น ไดใ้ช ้

สถานทีแ่หง่นี้เป็นฐานทัพ แตห่ลังจากนัน้ในปี 1914 ไดเ้ปิดใหเ้ป็นสวนสาธารณะซึง่เป็นสวนทีช่าวเมอืงนยิมมาพักผ่อน

กนัในปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ชมววิของทะเลสาบโทยะโดยขึน้กระเชา้ Mt.Usu Ropeway-หอคอยโกเรยีวกาค-ุทา่เรอืและ

  โกดงัอฐิแดง-เนนิชมววิฮาจมินัซากะ-ชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ-ทีพ่กัฮาโกดาเตะ 

   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  
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เทีย่ง       รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)  

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่Kanemori Red Brick Warehouse หรอื ทา่เรอืและโกดังอฐิแดง เมอืงฮาโกดาเตะ  

สรา้งตามแบบตะวันตกดว้ยอฐิแดง แตเ่ดมิทีแ่หง่นี้เป็นโกดังของพ่อคา้ผูม้ั่งคั่งทีส่รา้งเอาไวเ้ก็บสนิคา้จากทา่เรอืฮาโกดา

เตะ ภายหลังโกดังจ านวน 5 หลังถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นรา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โรงเบยีร ์และอืน่ๆ ดา้นทีห่ัน

ออกทะเลจะเขยีนป้ายตัวโตๆ วา่ BAY จัดเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีต่กแตง่เอาไวอ้ยา่งสวยงาม ทกุทา่นสามารถน่ังกนิกาแฟหรอื

ทานอาหารก็มหีลายรา้นใหเ้ลอืก  

 

จากนัน้พาทกุทา่นแวะถา่ยภาพกบั เนนิชมววิฮาจมิันซากะ Hachimanzaka  

เนนิเขาทีล่าดตัวลงไปจนถงึทะเล หากยนีจากทีจ่ดุนี้จะเป็นแนวตน้ไมส้องขา้งทางยาวตลอดแนว และเบือ้งหนา้จะเป็นววิ

ของท่าเรอืฮาโกดาเตะ,ทอ้งทะเลและภูเขา เนื่องจากววิทวิทัศน์ทีส่วยงามจงึท าใหเ้ป็นหนึง่ในจุดทีน่ยิมใชเ้ป็นสถานที่

ถา่ยท าภาพยนตรแ์ละโฆษณาตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาทุกท่านไปขึน้ไปเพือ่ชมววิสวยๆของเมอืงฮาโกดาเตะ เมอืงทีอ่ยู่ทางตอนใตข้องฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้เป็นเมอืงท่า

แหง่แรกของประเทศญีปุ่่ นทมีกีารเปิดใหท้ าการคา้กบัตา่งชาต ิเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งอาหารทะเลทีส่ดและอรอ่ยมากๆ  

 

พาทกุทา่นชมววิบน ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)  โดยรสบสั  

ภเูขาแหง่นี้มคีวามสงู 334 เมตร เป็นจดุชมววิทีต่ดิอันดับ 3 ของโลก รองจากฮอ่งกงและอติาล ีและเมือ่ขึน้ไปดา้นบน ยัง

มีรา้นคา้หลากหลายรา้น ไม่ว่าจะเป็น รา้นกาแฟ รา้น

จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และรา้นอาหารเปิดใหบ้รกิาร อสิระให ้

ทกุทา่นถา่ยภาพหรอืไดด้ืม่กาแฟ ทานอาหารทา่มกลางววิ

ทวิทัศน์อันสวยงามแห่งนี้ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ในกรณี

อากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืทางขึน้ปิด โดยเปลีย่นไปเทีย่วที ่

ศาลาประชาคมเกา่ของฮาโกดาเตะ Kyuu hakodateku 

koukaidou แทน เป็นอาคารแห่งนี้มีชือ่เสยีงและมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในฮาโกดาเตะที่ถูก
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ก าหนดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของเมอืง) 

 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่)   

ทีพั่ก: Yunokawa Kanko Hotel Shoen หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 3* 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

 

พาทกุทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ  

ตลาดขายอาหารที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยว ซึง่ตัง้อยู่ใกลก้ับ

สถานฮีาโกดาเตะ มรีา้นคา้จ าหน่ายของกนิกวา่ 250 รา้นจากฮาโก

ดาเตะและฮอกไกโด เชน่อาหารทะเลสดใหม,่ ผัก, ผลไม,้ ขนม

หวานและอาหารทะเลแปรรปู  

 

จากนัน้พาทุกท่านไปชมความสวยงามของ อทุยานแห่งชาตโิอนุ

มะ (Onuma Park)  

เรียกไดว้่าเป็นอุทยานแห่งชาตทิี่ใกลก้ับตัวเมืองมากๆ อุทยานแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาความงดงามของ

ธรรมชาตมิาไวใ้นที่เดียวกัน เพราะมีทัง้ทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ (Mount 

Komagatake) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ 

 

เทีย่ง      รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่คลองสายวัฒนธรรมโอตาร ุ 

คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น

เอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 

คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บ

ไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึ

เปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บ

สนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และ

วนัทีส่ ี ่        

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ-คลองสายวฒันธรรมโอตาร-ุเครือ่งแกว้โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร-ีทีพ่กัซปัโปโร  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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พพิธิภัณฑ ์ 

 

น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุ 

แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มี  ชือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้

หลากสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของ

โอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้

ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ   

 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum  

ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวทีี่แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC 

BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งด ีมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถ

เลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย อสิระใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่น  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโร  

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด และยังเป็นเมอืงใหญอ่ันดับที ่5 ของญีปุ่่ นตามความหนาแน่นของจ านวนประชากร ซัปโป

โรแบง่ออกเป็น 10 เขตทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆมากมาย  

 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่)  BBQ+ ขาปทูาราบะและขาปซูไูวคาน ิเสริฟ์พรอ้ม Soft drink 

 

ทีพั่ก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกลเ้คยีงกนั 3*  

โรงแรมทีพั่กในซปัโปโรอยูใ่นตัวเมอืง ตัง้อยูไ่มไ่กลสถานทีช่อ้ปป้ิง รา้นดืม่ หรอืรา้นอาหารเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  

ไมว่า่จะเป็นยา่นทานุกโิคจ ิยา่นชอ้ปป้ิงในรม่ยาวประมาณ1กโิลเมตร มรีา้นคา้หลากหลายประเภทขนม เครือ่งส าอาง  

หรอืสนิคา้มอืสอง และ ยา่นซซูกูโินะ ยา่นแหลง่บนัเทงิทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคเหนอืของญีปุ่่ น บาร ืไนตค์ลับ หรอืรา้นคาราโอเกะ 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

พาทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park)  

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร ซึง่แยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทศิเหนือ

และทศิใต ้สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซสิของเมืองที่เต็มไปดว้ย

วนัทีห่า้        

สวนสาธารณะโอโดร-ิหอนาฬกิา Sapporo Clock-ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-JTC Hokkaido แหลง่ชอ้ป

ปลอดภาษ-ีตลาดปลาโจไกอจิบิะ-โรงงานช็อกโกแลต-มติซุยเอาทเ์ล็ท-ทีพ่กัซปัโปโร   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ความเขยีวขจแีละดอกไมห้ลากหลายสายพันธุ ์นอกจากจะไดด้ืม่ด ่ากับความรืน่รืน่ในสวนแหง่นี้แลว้นัน้ โดยสวนถกูสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1871 เพื่อเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างดา้นเหนือซึง่เป็นสว่นของการบรหิารเมอืง กับดา้นใตซ้ึง่เป็นย่านทีอ่ยู่

อาศัย และธุรกจิต่างๆ สวนแห่งนี้ไดก้ลายเป็นพื้นที่พักผ่อนส าหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ส าหรับนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปถา่ยภาพดา้นหนา้ หอนาฬกิา Sapporo Clock 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

หอนาฬิกาโบราณประจ าเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค

ส าคัญของมอืง แค่ภายนอกก็แสดงใหเ้ห็นถงึความเกา่แกข่งึขลังที่

ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะทีน่ี่เป็นสิง่กอ่สรา้งสไตล์

ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรดว้ย ขา้งบนยอดตกึยังมี

นาฬกิาโบราณทีย่ังท าหนา้ทีค่อยบอกเวลาไดอ้ยา่งเทีย่งตรง พรอ้ม

ทัง้เสยีงระฆังทีด่ังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพื่อบอกเวลา อาคาร

หลังนี้มสีถาปัตยกรรมเป็นอาคารไมท้ีม่หีลังคาสแีดงและผนังสขีาวออกเหลอืงในสไตลบ์า้นทีน่ยิมในอเมรกิากลางและ

อเมรกิาตะวันตกในชว่งยคุบกุเบกิ  

 

ทีท่ าการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga)  

ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่ อฐิสแีดง กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1888  เป็น

อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคาร

ท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้ง

จากอฐิจ านวนกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ศาลาว่าการมทีางเขา้ดา้นหนา้

และสามารถเดนิทะลุไปยังถนนอกีสายทีอ่ยู่ดา้นหลังได ้ดังนัน้จงึ

เป็นหนึ่งทางผ่านที่ผูค้นในเมืองจะใชเ้ป็นเสน้ทางสัญจรภายใน

เมอืง จะเห็นวา่มผีูค้นเดนิขวักไขวต่ลอดเวลา อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

 

พาทกุทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่JTC Hokkaido แหลง่ชอ้ปปลอดภาษี  

ที่รวบรวมสนิคา้ราคาพเิศษ และมีชือ่เสยีงที่เห็นแลว้ตอ้งรูว้่ามาจากประเทศญี่ปุ่ น เช่น โฟมถ่านหนิฟูเขาไฟ วติามนิ 

อาหารเสรมิ และครมีตา่งๆ เป็นตน้ ใหท้กุทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก  

 

เทีย่ง      รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0)  
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จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ Jyogai Ichiba  

ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คกึคักและมากมายไปดว้ยของฝากขึน้ชื่อของซัปโปโรและ

ผลติภัณฑจ์ากท่ัวฮอกไกโด ท่านสามารถลองรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆทีร่า้นในราคาทีไ่ม่แพงสั่งตรงมาจากที่

ตา่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี ่ 

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่โรงงานชอ็กโกแลตฮอกไกโด Shiroi koibito park  

ไปเยอืนบา้นเกดิคกุกีข้องฝากชือ่ดัง ขนมของฝากยอดฮติจากฮอกไกโดนี้ผลติโดยบรษัิท Ishiya คกุกีแ้ผน่บางกรบุกรอบ

ประกบไวทช์็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสตูรคลาสสคินี้แลว้ยังมรีสชาตใิหม่ๆ  รวมถงึผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ใหเ้ลอืกซือ้อกี

มากมาย โดยสถานทีน่ี้มาเป็นธมีปารค์ทีม่าในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงของทีร่ะลกึดา้นหนา้

และถา่ยภาพตามมมุสวยๆมากมาย (คา่ทัวรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่มติซยุเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet  

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 

TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้

ส าหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย และภายในยังมรีา้นอาหาร รา้น

กาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลาย 

 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1)  

 

ทีพั่ก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกลเ้คยีงกนั 3*  

โรงแรมทีพั่กในซปัโปโรอยูใ่นตัวเมอืง ตัง้อยูไ่มไ่กลสถานทีช่อ้ปป้ิง รา้นดืม่ หรอืรา้นอาหารเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นเดนิทาง 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรอื บรกิารแบบกลอ่ง Obento ในกรณีทีพั่กอยูห่า่งจากสนามบนิ หรอื เกดิ

พายมุ ีหมิะตกมากในชว่งนัน้ อาจท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้จงึจ าเป็นตอ้งออกกอ่นเวลาทีก่ าหนด (มือ้ที1่2)  

 

เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตะเซะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

 

09.55น.    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ621 

                 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 

 

15.10 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

     หมายเหตตุัง้แตก่รุ๊ป 28 ต.ค.เป็นตน้ไป ไฟลท์บนิเปลีย่นเวลา เนือ่งจากฤดกูาลและสภาพอากาศ  

XJ621 CTS-BKK 11.55-17.50 น.และเปลีย่นเวลาเดนิทางเป็น 17.50 น. 

 

***************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

  

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ได ้

ร่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน

รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แตว่ันที ่10 มถินุายน 65 

ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต า่) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉีดวัคซนี (vaccine certificate) 

วนัทีห่ก          ทา่อากาศยานนวิชโิตะเซะ-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาหาร เชา้   
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-นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4 แอปพลเิคชัน่ในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนื่องจากสงสยัวา่อาจจะตดิเชือ้ ซึง่

สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนวา่ เราอาจพบความเสีย่งเนือ่งจากอยูใ่กลผู้ต้ดิเชือ้ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบยีนผูเ้ดนิทางทีเ่ขา้มาญีปุ่่ น กรอกขอ้มูลสว่นบคุคล (ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย6ชม.

กอ่นเดนิทาง) 

4. Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 

 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

รัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. วซีา่ญีปุ่่ น  

เตรยีมเอกสารเพือ่จัดสง่ใหท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่วซีา่ใหด้ังนี ้

- Passport เลม่จรงิ มอีายไุมน่อ้ยกวา่6เดอืน 

- รปูถา่ย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รปู 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น ใชเ้ลม่จรงิแนบยืน่ (กรณีไมม่เีลม่จรงิ ตอ้งคัดจากอ าเภอ มตีราครุฑ พรอ้มผูม้อี านาจลงนาม เทา่นัน้),ใบ

เปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหยา่รา้ง (จ าเป็น) 

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ทกุหนา้) 

- statement ยอ้นหลัง6เดอืน (มตีราประทับ ลายเซน็ จากธนาคาร) 

- หนังสอืรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 

นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนและใชห้นังสอืรับรองการท างานของบดิา-มารดาดว้ย) 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่น าใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซีา่ (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

4.ใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 
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- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 21,000 บาท + คา่วซีา่ 2,000 บาท (รวม 23,000 บาท) กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์ 

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ป

ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณี

หอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิAir Asia X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7

กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรียกเก็บ และกรณี

สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
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**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รือก่อนเดนิทางอย่างชา้ 10วันพรอ้มช าระค่า

น ้าหนัก** 

ซือ้น ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 400  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 3,000 บาท  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดนิทางแดนซ ์มูฟู Dance Moves ( ส าหรับเดนิทางในเอเชยี ฮปิ

ฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้

ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับ

รักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้

ตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มวงเงนิคุม้ครอง เพิ่มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันโีดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเที่ยว  ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ

เดนิทางเท่านั้น  แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์

Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 2,000 บาท (เอกสารยืน่วซีา่ทางลกูคา้จัดสง่EMSใหท้างบรษัิทฯ) 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 5,500 เยน หรอื 1,600 บาท  /ทา่น  ส าหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วาม

ประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

8. ไมร่วมคา่ตรวจ RT- PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น   

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
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6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


