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JXJ15 COOl COOL HOKKAIDO SAPPORO HAKODATE!! 

เทีย่วญีปุ่่ น... ฮอกไกโด ซปัโปโร ฮาโกดาเตะ 6วนั 4คนื 

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

ทีพ่กั ออนเซ็น 1 คนื ฮาโกดาเตะ 1 คนื  ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ ป้ิงยา่ง Yakiniku และ เมนขูาป ูยอดนยิมของญีปุ่่ น!! 

 

โนโบรเิบทส ึ ชมแหลง่ตน้ก ำเนดิน ้ำพรุอ้นออนเซ็นที ่หบุเขำนรกจโิกคดุำน ิ  

โทยะ ชมววิทะเลสำบโทยะทีจ่ดุชมววิ Silo Observatory  เทีย่วฟำรม์หมสีนี ้ำตำล  

ฮาโกดาเตะ น่ังกระเชำ้ Mt. Hakodate Ropeway ขึน้จดุชมววิทีส่วยตดิอนัดับ 3 ของโลก หอคอยโกเรยีวคำค ุ

ถำ่ยรปูสดุชคิ! ทีเ่นนิชมววิฮำจมิันซำกะ และ ทำ่เรอืและโกดังอฐิแดง ชมโบสถค์ำทอลกิแทรพพซิไทน ์

และ ชมิของอรอ่ยที ่ตลำดปลำฮำโกดำเตะอำไซจ ิ

โอตาร ุ เทีย่วชม คลองสำยวัฒนธรรมโอตำร ุซือ้ของทีร่ะลกึที ่รำ้นเครือ่งแกว้โอตำร ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี 

ซปัโปโร   เดนิเลน่ทีส่วนสำธำรณะโอโดร ิหอนำฬกิำซปัโปโร ทีท่ ำกำรรัฐบำลเกำ่ฮอกไกโด  

  ชอ้ปป้ิงที ่โรงงำนชอ็คโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ ตลำดปลำโจไก ยำ่นทำนุกโิคจ ิและ มติซยุเอำทเ์ล็ท  
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 FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    02.05-10.40 น.  

RETURN:          XJ621      CTS-BKK    11.55-17.50 น. 

 

 

 

23.00 น. พรอ้มกนัที ่ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศขำออก ชัน้ 4 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ 

AIR ASIA X (XJ) มเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและตดิแท็กกระเป๋ำ  

 

 

 

 

02.05 น. ออกเดนิทำงออกสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดย สำยกำรบนิ AIR 

ASIA X (XJ)  เทีย่วบนิที ่ XJ620 (คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำร

บนเครือ่ง บนเครือ่งมจี ำหน่ำย)  

 

10.40 น.  เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนนวิชโิตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศ

ญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณำ

วันเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ 

(บำท) 

รำคำเด็ก  

(บำท) 

พักเดีย่ว/เดนิทำง 

ทำ่นเดยีว เพิม่ 

(บำท) 

ทีน่ั่ง หมำยเหต ุ

05-10 ธันวำคม 65 39,888  

 

เด็กรำคำเทำ่ผูใ้หญ ่

(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 6,000 

บำท) 

6,500 34  

12-17 ธันวำคม 65 37,888 6,500 34  

19-24 ธันวำคม 65 38,888 6,500 34  

26-31 ธันวำคม 65 45,888 6,500 34  

02-07  มกรำคม 66 45,888 6,500 34  

09-14 มกรำคม 66 38,888 6,500 34  

16-21 มกรำคม 66 38,888 6,500 34  

23-28 มกรำคม 66 38,888 6,500 34  

ไมร่วมคำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ (ประเทศญีปุ่่ น) 2,000 บำท 

วันทีห่นึง่ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ 

วันทีส่อง ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู-ิทำ่อำกำศยำนนวิชโิตะเซะ-เมอืงโนโบรเิบทส-ึหบุเขำนรกจโิกคดุำน-ิจดุชมววิ Silo 

Observatory ชมววิทะเลสำบโทยะ       อำหำร เทีย่ง,เย็น 
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ปรับนำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) น ำทำ่นผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและ

ศลุกำกรส ำคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำก

ฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ  

  

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu)  

 เมอืงตำกอำกำศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกำะฮอกไกโดอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชำตทิีง่ดงำมไม่ว่ำจะเป็น

ตน้ไม,้ทะเลสำบ,หนองบงึและแหลมรปูรำ่งแปลกตำมำกมำย  

 

 จำกนัน้น ำทำ่นชม หบุเขำนรกจโิกคดุำน ิ(Jigokudani)  

 เกดิจำกภเูขำไฟซึง่ยังไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิน ้ำพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอนัเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตทิีย่ังคง

อยู่ น ้ำรอ้นในล ำธำรของหุบเขำแห่งนี้มแีร่ธำตุก ำมะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้ำของย่ำนบ่อน ้ำรอ้นโนโบรเิบทส ึ

มองเห็นควันจำกน ้ำพรุอ้นพุง่ขึน้มำตลอดเวลำ ใหท้ำ่นถำ่ยภำพตำมอธัยำศัย  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที1่) 

   

 จำก นั้นพำทุกท่ำน เดินทำงไปที่  จุดชมวิว  Silo 

Observatory  

 จุดชมวิวที่ใหท้่ำนไดส้ัมผัสควำมกวำ้งใหญ่ของ

ทัศนียภำพ ทะเลสำบโทยะ หรือโทยะโกะ (Toyako) 

ตัง้อยู่ระหว่ำงเสน้ทำงของฮำโกดำเตะและซัปโปโร 

เป็นทะเลสำบปล่องภเูขำไฟขนำดใหญ ่เป็นอกีหนึง่ใน

จุดท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคัญ โดยเป็นทะเลสำบรูป

วงกลมทีม่เีสน้รอบวงยำวประมำณ 40 กโิลเมตร โดยเกดิจำกกำรระเบดิตัวของภเูขำไฟเมือ่หลำยแสนปีทีผ่ำ่น

มำ นอกจำกตัวทะเลสำบแลว้ ยังมองเห็นเกำะนำคำจมิะ เขำอสุ ุเขำโชวะชนิซัง ย่ำนโทยะโกะออนเซ็นและ

ปำกปล่องภูเขำไฟนชิยิำมะ นอกจำกนี้ยังสำมำรถมองเห็นเขำโยเทยซ์ึง่ไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็นภูเขำฟูจิ

แหง่เอโซะทำงทศิตะวันตก  อสิระใหท้ำ่นไดพั้กผอ่นและถำ่ยภำพตำมอธัยำศัย  

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที2่)  

 

หลังอำหำรไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ สัมผัสวัฒนธรรม 

กำรอำบน ้ำแรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้ำแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น  

ใหท้่ำนไดพั้กผ่อนอย่ำงเต็มอิม่ ซึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่ว่ำน ้ำแร่

ธรรมชำตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบกำรหมนุเวยีนของเลอืดดี

ขึน้ กำรบรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำ่งๆ และชว่ยผอ่นคลำย
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ควำมตงึเครยีดไดพ้รอ้มบ ำรงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 

ทีพั่ก: Toya Hanabi Onsen ระดับใกลเ้คยีงกนั 3*  

ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นเดนิทำง 

 

 

 

 

เชำ้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  

 จำกนั้นพำทุกท่ำนเดินทำงไปเขำ้ชม ฟำร์มหมีสี

น ้ำตำล  

 หมีสีน ้ำตำล หรือเรียกว่ำ ฮกิุมะ เป็นสัตว์สำยพันธ์

ใหญ่ ระดับสูงสุดในห่วงโซ่อำหำรของระบบนิเวศน ์

ปัจจุบันก็ยังมอียู่จรงิๆ ในป่ำของญีปุ่่ น และมมีำกในฮ

อกไกโด ว่ำกันว่ำมีประมำณ 2,000 กว่ำตัว หมี

สำยพัน์นี้ยังเป็นสัตวท์ีช่ำวไอนุ ชนพื้นเมอืงของฮอก

ไกโด นับถอืเป็นหนึง่ใน พระเจำ้อกี โดยชำวไอนุให ้

ควำมส ำคัญกับหมสีนี ้ำตำลมำก ถงึขนำดมกีำรจัดพธิี

สง่วญิญำณใหม้ันเมือ่ถูกฆ่ำอกีดว้ย ฟำรม์นี้มหีมกีว่ำ 

100 ตัว ถอืเป็นทีแ่รกๆ ในกำรสรำ้งฟำรม์เพื่อศกึษำ

พฤตกิรรมของมัน  

 

 จำกนัน้พำทกุท่ำนไปถำ่ยภำพที ่หอคอยโกเรยีวคำค ุ

(Goryokaku Tower)  

 มคีวำมสงู 90 เมตร หำกนับรวมสำยลอ่ฟ้ำดว้ย จะเป็น 107 เมตร เป็นหอคอยรปูทรงดำวแฉกหำ้เหลีย่ม ตัง้อยู่

ทำงทศิใต ้สรำ้งขึน้เมือ่ปี 2006 เนื่องจำกมปืีนประจ ำอยูใ่นทศิตำ่งๆท ำใหม้ลีักษณะคลำ้ยรปูดำว ในปี ผูส้ ำเร็จ

รำชกำรคนกอ่น ไดใ้ชส้ถำนทีแ่หง่นีเ้ป็นฐำนทัพ แตห่ลังจำกนัน้ในปี 1914 ไดเ้ปิดใหเ้ป็นสวนสำธำรณะซึง่เป็น

สวนทีช่ำวเมอืงนยิมมำพักผอ่นกนัในปัจจบุนั  

 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที4่)  

 

ถ่ำยภำพดำ้นหนำ้ โบสถ์คำทอลิกแทรพพิซไทน ์

Trappistine Convent  

สรำ้งขึน้ตัง้แตปี่ 1898 โดยแมช่ทัีง้ 8 คนทีเ่ดนิทำงมำ

เผยแพรศ่ำสนำ ตอ่มำในปี 1925 โบสถแ์หง่นี้ไดถ้กูไฟ

วันทีส่ำม ฟำรม์หมสีนี ้ำตำล-หอคอยโกเรยีวคำค-ุโบสถค์ำทอลกิแทรพพซิไทน-์เนนิชมววิฮำจมิันซำกะ-ทำ่เรอืและ

  โกดังอฐิแดง - น่ังกระเชำ้ Mt. Hakodate Ropeway ชมววิภเูขำฮำโกดำเตะ  อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น
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ไหมแ้ละหลังจำกนัน้อกี 2 ปีก็ไดม้กีำรบรูณะขึน้มำใหม่ ตัวตกึเป็นอำคำรทีส่รำ้งจำกอฐิแดงทัง้หลังรูปทรง

คลำ้ยกับปรำสำทของยโุรป เป็นสถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสคแ์ละโกธคิผสมผสำนกัน ทีโ่บสถแ์หง่นี้สำมำรถ

เทีย่วชมได ้เฉพำะภำยนอกเทำ่นัน้ ไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้ชมภำยในโบสถ ์ดำ้นในมแีมช่อียูป่ระมำณ 60 คน และ

ทีน่ี่จะมพีพิธิภัณฑแ์ละรำ้นขำยของทีร่ะลกึเล็กๆตัง้อยู่ ขนมและคุกกีข้องทีน่ี่รสชำตอิร่อยมชีือ่เสยีงเป็นอย่ำง

มำก อบโดยเหล่ำแม่ชทีีอ่ยู่ประจ ำในโบสถแ์ห่งนี้ นอกจำกคกุกีแ้ลว้ก็ยังมขีองระลกึอย่ำงไมก้ำงเขนใหเ้ลอืก

ซือ้กลับไปเป็นของฝำกอกีดว้ย  

 

พำทกุทำ่นแวะถำ่ยภำพกบั เนนิชมววิฮำจมิันซำกะ Hachimanzaka จะเป็นเนนิเขำทีล่ำดตัวลงไปจนถงึทะเล 

หำกยนีจำกทีจ่ดุนีจ้ะเป็นแนวตน้ไมส้องขำ้งทำงยำวตลอดแนว และเบือ้งหนำ้จะเป็นววิของทำ่เรอืฮำโกดำเตะ,

ทอ้งทะเลและภูเขำ เนื่องจำกววิทวิทัศน์ที่สวยงำมจึงท ำใหเ้ป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใชเ้ป็นสถำนที่ถ่ำยท ำ

ภำพยนตรแ์ละโฆษณำตำ่งๆ  

 

จำกนัน้พำทุกท่ำนไปที่ Kanemori Red Brick 

Warehouse หรอื ทำ่เรอืและโกดังอฐิแดง  

เมอืงฮำโกดำเตะ สรำ้งตำมแบบตะวันตกดว้ยอฐิแดง 

แต่เดมิที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อคำ้ผูม้ั่งคั่งที่สรำ้ง

เอำไวเ้ก็บสนิคำ้จำกท่ำเรือฮำโกดำเตะ ภำยหลัง

โกดังจ ำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงใหก้ลำยเป็นรำ้นคำ้

ของทีร่ะลกึ รำ้นอำหำร โรงเบยีร ์และอืน่ๆ ดำ้นทีห่ัน

ออกทะเลจะเขยีนป้ำยตัวโตๆ วำ่ BAY จัดเป็นยำ่นช ้

อปป้ิงทีต่กแตง่เอำไวอ้ยำ่งสวยงำม ทกุทำ่นสำมำรถน่ังกนิกำแฟหรอืทำนอำหำรก็มหีลำยรำ้นใหเ้ลอืก  

 

พำทกุทำ่นขึน้ไปชมววิบน ภูเขำฮำโกดำเตะ (Mount Hakodate)  โดย กระเชำ้ภเูขำฮำโกดำเตะ (Mt. 

Hakodate Ropeway)  

ภเูขำแหง่นีม้คีวำมสงู 334 เมตร เป็นจดุชมววิทีต่ดิอันดับ 3 ของโลก รองจำกฮอ่งกงและอติำล ีและเมือ่ขึน้ไป

ดำ้นบน ยังมีรำ้นคำ้หลำกหลำยรำ้น ไม่ว่ำจะเป็น รำ้นกำแฟ รำ้นจ ำหน่ำยของที่ระลกึ และรำ้นอำหำรเปิด

ใหบ้รกิำร อสิระใหท้กุทำ่นถำ่ยภำพหรอืไดด้ืม่กำแฟ ทำนอำหำรทำ่มกลำงววิทวิทัศนอ์นัสวยงำมแหง่นี ้ 

(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ในกรณีอำกำศไม่เอือ้อ ำนวยหรอืทำงขึน้ปิด โดยเปลีย่นไปเทีย่วที ่ศำลำประชำคมเก่ำ

ของฮำโกดำเตะ Kyuu hakodateku koukaidou แทน เป็นอำคำรแหง่นี้มชีือ่เสยีงและมคีวำมส ำคัญทำง

ประวัตศิำสตรใ์นฮำโกดำเตะทีถ่กูก ำหนดใหเ้ป็นทรัพยส์นิทำงวัฒนธรรมทีส่ ำคัญของเมอืง)  
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เย็น       รับประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที5่)   

ทีพั่ก: Yunokawa Kanko Hotel Shoen ระดับใกลเ้คยีงกนั 3*  

ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นเดนิทำง 

 

 

 

 

 

เชำ้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

  

พำทุกท่ำนชอ้ปป้ิงที่ ตลำดปลำฮำโกดำเตะอำไซจิ Hakodate 

Asaichi market  

 ตลำดขำยอำหำรทีโ่ดง่ดังในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว เนื่องจำก

เมอืงฮำโกดำเตะ เป็นเมอืงส ำคัญแห่งหนึง่ของฮอกไก

โดเพรำะติดทะเล ตลำดแห่งนี้จึงถูกเรียกว่ำเป็น 

“หอ้งครัวของฮะโกดำเตะ” เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดบิ

จำกทั่วประเทศ มรีำ้นคำ้จ ำหน่ำยของกนิกว่ำ 250 รำ้น

จำกฮำโกดำเตะและฮอกไกโด เชน่อำหำรทะเลสดใหม,่ ผัก, ผลไม,้ ขนมหวำนและอำหำรทะเลแปรรปู  

 

เทีย่ง      รับประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที7่)  

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ คลองสำยวัฒนธรรมโอตำร ุ

คลองสำยวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หำ ดว้ยควำม

เป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงควำม

เป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตำรุสรำ้งเพือ่ใหเ้รอืเล็ก

วนัทีส่ ี ่  ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจ ิ-คลองสายวฒันธรรมโอตารุ-เครือ่งแกว้โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่ง

 ดนตร-ียา่นทานุกโิคจ ิ อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ล ำเลียงสนิคำ้จำกท่ำเรือเอำมำเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตำมรมิคลอง เมื่อวทิยำกำรเจรญิกำ้วหนำ้เรือใหญ่จงึ

เปลีย่นไปเขำ้ท่ำทีใ่หญ่และขนสง่เขำ้โกดัง ไดง้่ำยขึน้ ตกึเกำ่เก็บสนิคำ้รมิคลองเหล่ำนี้ จงึถูกดัดแปลงเป็น

รำ้นอำหำรสไตลต์ำ่งๆ และพพิธิภัณฑ ์ 

 

น ำทำ่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตำร ุ 

แหล่งท ำเครื่องแกว้ที่มี  ชือ่เสยีงที่สุด ชมควำมสวยงำมของแกว้หลำกสสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนำกำร 

แหล่งเครื่องแกว้ชือ่ดังของโอตำรุ และยังมเีครื่องแกว้หลำกหลำยใหท้่ำนชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มี

ชือ่เสยีงในดำ้นกำรท ำเครือ่งแกว้ตำ่งๆ  และ พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum  

 

ใหท้่ำนไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบท

กวีที่แสนอ่อนหวำนชวนใหน่้ำหลงใหล ดว้ยกล่อง

ดนตร ี(MUSIC BOX) อันมำกมำยหลำกหลำยและ

งดงำมที่จะท ำใหท้่ำนผ่อนคลำยอย่ำงดี มำกกว่ำ 

3,000 แบบ รวมถงึทำ่นยังสำมำรถเลอืกท ำกล่อง

ดนตรแีบบทีท่ำ่นตอ้งกำรไดด้ว้ย อสิระใหท้ำ่นไดท้ ำ

กลอ่งดนตรน่ีำรักๆในแบบทีท่ำ่นชืน่ชอบดว้ยตัวทำ่น  

 

พำทกุทำ่นไปชอ้ปป้ิงที ่ยำ่นทำนุกโิคจ ิ 

ย่ำนชอ้ปป้ิงในร่มยำวประมำณ1กโิลเมตรถูกแบ่งเป็น 7 สว่นหรอื 7 บล็อค สองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยรำ้นขำย

สนิคำ้มำกมำยกวำ่ 100 รำ้น อำหำร ยำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ ABC Mart นอกจำกสถำนทีแ่หง่นี้ทีม่อีำยมุำกกวำ่ 

100 ปี จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแลว้ ยังใชเ้ป็นทีจั่ดกจิกรรม เทศกำลตำ่งๆ จะใชเ้ป็นจุดรวมพลของหนุ่มสำวชำว

ญีปุ่่ น เพื่อนัดไปปำรต์ีส้ังสรรคก์ันต่อยำมดกึ  เป็นย่ำนแหล่งบันเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภำคเหนือของญีปุ่่ น บำร ์

ไนตค์ลับ หรอืรำ้นคำรำโอเกะ  

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ซปัโปโร  

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่ นตำมควำมหนำแน่นของจ ำนวน

ประชำกร ซปัโปโรแบง่ออกเป็น 10 เขตทีเ่ต็มไปดว้ยสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆมำกมำย 

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที8่)  ป้ิงยำ่ง yakiniku + ขำปทูำรำบะและขำปซูไูวคำน ิเสริฟ์พรอ้ม Soft drink 

ทีพั่ก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกลเ้คยีงกนั 3*  

ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นเดนิทำง 
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เชำ้      รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู ่สวนสำธำรณะโอ

โดร ิ(Odori Park)  

ตั ้งอยู่ใจกลำงเมืองซัปโปโร ซึ่งแยก

เมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทำงทศิเหนือ

และทิศใต ้สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือน

แหล่งโอเอซสิของเมืองที่เต็มไปดว้ย

ควำมเขียวขจีและดอกไมห้ลำกหลำย

สำยพันธุ ์นอกจำกจะไดด้ืม่ด ่ำกับควำม

รื่นรื่นในสวนแห่งนี้แลว้นัน้ โดยสวนถูก

สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 เพือ่เป็นจุดแบง่เขต ระหวำ่งดำ้นเหนือซึง่เป็นสว่นของกำรบรหิำรเมอืง กับดำ้นใตซ้ึง่

เป็นย่ำนทีอ่ยู่อำศัย และธุรกจิต่ำงๆ สวนแห่งไดก้ลำยเป็นพื้นทีพั่กผ่อนส ำหรับประชำชน และยังเป็นสถำนที่

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมส ำหรับนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

 

จำกนั้นพำทุกท่ำนไปถ่ำยภำพดำ้นหนำ้ หอนำฬกิำ 

Sapporo Clock (คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่เขำ้ชมดำ้นใน)  

หอนำฬกิำโบรำณประจ ำเมอืงซัปโปโรทีเ่ป็นหนึ่งใน

แลนด์มำร์คส ำคัญของมือง แค่ภำยนอกก็แสดงให ้

เห็นถึงควำมเก่ำแก่ขงึขลังที่ผ่ำนยุคสมัยมำหลำย

กำลเวลำ เพรำะที่นี่เป็นสิง่ก่อสรำ้งสไตลต์ะวันตกที่

เกำ่แกท่ีส่ดุของเมอืงซัปโปโรดว้ย ขำ้งบนยอดตกึยัง

มนีำฬกิำโบรำณทีย่ังท ำหนำ้ทีค่อยบอกเวลำไดอ้ยำ่ง

เที่ยงตรง พรอ้มทั ้งเสียงระฆังที่ดังกังวำนในทุกๆ 

ชั่วโมงยำมเพื่อบอกเวลำ อำคำรหลังนี้มีสถำปัตยกรรมเป็นอำคำรไมท้ี่มีหลังคำสแีดงและผนังสขีำวออก

เหลอืงในสไตลบ์ำ้นทีน่ยิมในอเมรกิำกลำงและอเมรกิำตะวันตกในชว่งยคุบกุเบกิ๖  

 

ถำ่ยภำพดำ้นหนำ้ ทีท่ ำกำรรัฐบำลเกำ่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga)  

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

 แหลง่ชอ้ปปลอดภาษ-ีตลาดปลาโจไกอจิบิะ-โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด-มติซุยเอาทเ์ล็ท 

     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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ในภำษำญี่ปุ่ นแปลว่ำ อฐิสีแดง ก่อสรำ้งเมื่อปีค.ศ. 

1888  เป็นอำคำรในสไตลน์ีโอบำร็อคอเมรกิำโดย

ถอดแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำ

ซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิำ สรำ้งจำกอฐิจ ำนวนกวำ่ 

2.5 ลำ้นกอ้น ศำลำว่ำกำรมทีำงเขำ้ดำ้นหนำ้และ

สำมำรถเดนิทะลุไปยังถนนอีกสำยที่อยู่ดำ้นหลังได ้

ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทำงผ่ำนที่ผูค้นในเมืองจะใชเ้ป็น

เสน้ทำงสัญจรภำยในเมือง จะเห็นว่ำมีผู ค้นเดิน

ขวักไขวต่ลอดเวลำ อสิระใหท้ำ่นไดเ้ก็บภำพควำมประทับใจตำมอธัยำศัย  

 

พำทกุทำ่นไปชอ้ปป้ิงที ่JTC Hokkaido  

แหลง่ชอ้ปปลอดภำษี ทีร่วบรวมสนิคำ้รำคำพเิศษ และมชีือ่เสยีงทีเ่ห็นแลว้ตอ้งรูว้่ำมำจำกประเทศญีปุ่่ น เชน่ 

โฟมถ่ำนหนิฟูเขำไฟ วติำมนิ อำหำรเสรมิ และครีมต่ำงๆ เป็นตน้ ใหทุ้กท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำก 

ของขึน้ชือ่ของทีน่ี้ก็คอื โฟมลำ้งหนำ้ถ่ำนภเูขำไฟฟจู ิของขึน้ชือ่ของประเทศญปีุ่ นทีนั่กทอ่งเทีย่วสว่นมำกมัก

ซือ้เป็นของฝำก ท ำจำกถำ่นหนิเขม้ของจำกภเูขำไฟญีปุ่่ น ผสมดว้ย สำเก,ลกูพลับ และ ไฮยำรลูอน ชว่ยขจัด

สิง่สกปรกและรักษำปัญหำผวิ สำมำรถใชไ้ดท้กุสภำพผวิแมผ้วิแพง้ำ่ย และ อำหำรเสรมิของดอกเตอรโ์นกจุ ิผู ้

ปรำกฎอยูบ่นธนบัตร 1,000 เยน ทีใ่ชม้ำตัง้แตปี่ 2000 ประเทศญีปุ่่ นมักน ำภำพบคุคลส ำคัญพมิพล์งบนหนำ้

ธนบตัร ซึง่ ดร.โนกจุ ิฮเิดโยะ เป็นนักวจัิยแบคทเีรยีชำวญีปุ่่ น คดิคน้ยำรักษำโรคมำย นทำ้ยสดุไดอ้ทุศิตนเพือ่

วจัิยโรครำ้ยตำ่ง ๆ จนวำระสดุทำ้ยของชวีติ ท ำใหอำหำรเสรมิของเขำเป็นทีย่อมรับและมชีือ่เสยีงมำก   

 

เทีย่ง      รับประทำนอำหำรเทีย่ง (มือ้ที1่0)  

 

จำกนั้นพำทุกท่ำนไปที่ ตลำดปลำโจไกอิจิบะ 

Jyogai Ichiba  

ตลำดอำหำรทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซัปโปโร เป็นตลำด

ทีค่กึคักและมำกมำยไปดว้ยของฝำกขึน้ชือ่ของซัป

โปโรและผลติภัณฑจ์ำกทั่วฮอกไกโด ท่ำนสำมำรถ

ลองรับประทำนอำหำรทะเลแบบสดๆทีร่ำ้นในรำคำที่

ไมแ่พงสั่งตรงมำจำกทีต่ำ่งๆของออกไกโดและทำ่น

สำมำรถซือ้อำหำรทะเลและของฝำกตำ่งๆไดท้ีน่ี ่ 

 

จำกนัน้พำทุกท่ำนไปทแีวะถ่ำยภำพดำ้นนอก และชอ้ปป้ิงของขึน้ชือ่ฮอกไกโดที ่โรงงำนช็อกโกแลตชโิรอิ

โคอบิโิตะ Shiroi koibito park  



Page 10 of 15 

 

 

 

ไปเยอืนบำ้นเกดิคกุกีข้องฝำกชือ่ดัง ขนมของฝำกยอดฮติจำกฮอกไกโดนี้ผลติโดยบรษัิท Ishiya คกุกีแ้ผ่น

บำงกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวำนละมุน นอกจำกสูตรคลำสสคินี้แลว้ยังมีรสชำตใิหม่ๆ รวมถงึ

ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ใหเ้ลือกซือ้อกีมำกมำย โดยสถำนที่นี้มำเป็นธีมปำร์คที่มำในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต 

อสิระใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงของทีร่ะลกึดำ้นหนำ้และถำ่ยภำพตำมมมุสวยๆมำกมำย (คำ่ทัวรไ์มร่วมกำรเขำ้ชมกำร

ผลติดำ้นใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้พำทกุทำ่นไปชอ้ปป้ิงที ่มติซยุเอำทเ์ล็ท Mitsui Outlet  

เพลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อำท ิMK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋ำไฮไซ BALLY, 

PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนำฬกิำหรอูยำ่ง TAG 

HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทำ้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ส ำหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 

KIDS, และสนิคำ้อืน่ๆอกีมำกมำย และภำยในยังมรีำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ ส ำหรับใหท้ำ่นไดน่ั้งผอ่นคลำย 

 

เย็น      รับประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที1่1)  

                    ทีพั่ก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกลเ้คยีงกนั 3*  

    ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันกอ่นเดนิทำง 

 

 

 

 

เชำ้        รับประทำนอำหำรเชำ้ (มือ้ที1่2)  

   เดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนวิชโิตะเซะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

11.55 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดย สำยกำรบนิ AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ621 

                     (คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี ำหน่ำย ) 

17.50 น.        เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนวิชโิตะเซะ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาหาร เชา้   
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หมายเหตุ: รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ 

กำรจรำจรช่วงเทศกำลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงผูจั้ดจะ

ปรับเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ12 ชัว่โมง มอิำจเพิม่

เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่น

เวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

ประกาศส าคญั: รับเฉพำะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ คำ่ทัวรท์ีจ่ำ่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นกำรช ำระแบบจำ่ยช ำระ

ขำด และผูจั้ดไดช้ ำระใหก้ับสำยกำรบนิและสถำนทีต่่ำงๆ แบบช ำระขำดเชน่กันกอ่นออกเดนิทำง  ฉะนัน้หำก

ท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมรำยกำรไม่ดว้ยสำเหตุใด หรอืไดรั้บกำรปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอก

เมอืงจำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทำงผูจั้ดขอสงวนสทิธกิำรคนืเงนิสดสว่นใดๆ 

รวมทัง้คำ่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่ำ่น 

 

ตำมประกำศของรัฐบำลญีปุ่่ น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส ำหรับกำรมำตรกำรเปิดรับนักทอ่งเทีย่ว ตัง้แตว่ันที ่10 มถินุำยน 65 

ทีเ่ดนิทำงมำในรปูแบบคณะทัวร ์

🔵กลุม่สนี ้ำเงนิ (เสีย่งต ำ่) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นำมบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- นักทอ่งเทีย่วจ ำเป็นตอ้งดำวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุ กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเนื่องจำกสงสัยวำ่อำจจะตดิเชือ้ ซึง่

สำมำรถท ำ VDO call ไดแ้ละแชทได ้ตอ้งท ำกำรลงทะเบยีนใหเ้สร็จกอ่นถงึญีปุ่่ น 6 ชัว่โมง และแอพตอ้งเปลีย่นจำกสี

แดงเป็นสเีหลอืงเมือ่อพัโหลดผลตรวจ PCR แลว้ เปลีย่นเป็นสเีขยีว 

2.Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทรำบ location Real Time ตลอดเวลำทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 

3.ลงทะเบยีน Visit Japan ผำ่นลิง้ https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซนีครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนดของ

รัฐบำลไทย มำกกวำ่ 14 วันกอ่นเดนิทำง (Vaccinated Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 

► เอกสำรทีต่อ้งท ำกำรเตรยีมกอ่นเดนิทำง  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. วซีา่ญีปุ่่ น  

เตรยีมเอกสำรเพือ่จัดสง่ใหท้ำงบรษัิทด ำเนนิกำรยืน่วซีำ่ใหด้ังนี ้

- Passport เลม่จรงิ มอีำยไุมน่อ้ยกวำ่6เดอืน 

- รปูถำ่ย2x2นิว้ พืน้ขำว 1รปู 

- ส ำเนำบตัรประชำชน 
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- ทะเบยีนบำ้น ใชเ้ลม่จรงิแนบยืน่ (กรณีไมม่เีลม่จรงิ ตอ้งคัดจำกอ ำเภอ มตีรำครุฑ พรอ้มผูม้อี ำนำจลงนำม เทำ่นัน้),ใบ

เปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหยำ่รำ้ง (จ ำเป็น) 

- ส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำก (ทกุหนำ้) 

- statement ยอ้นหลัง6เดอืน (มตีรำประทับ ลำยเซน็ จำกธนำคำร) 

- หนังสอืรับรองกำรท ำงำน ระบุต ำแหน่ง วันเริม่งำน เงนิเดือนและวันลำไปเที่ยว (ภำษำอังกฤษ) ส ำหรับนักเรียน 

นักศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนและใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนของบดิำ-มำรดำดว้ย) 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่น าใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซี่า (บรษัิทด ำเนนิกำรให)้ (สง่

ส ำเนำพำส+E-Mail ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่น (หำ้มซ ้ำกนั) ใหท้ำงบรษัิทฯ) 

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

(ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มลูกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่31 พ.ค.65 อำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทำงรัฐบำลญีปุ่่ น 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

► กำรเดนิทำงครัง้นีจ้ะตอ้งมจี ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดังกลำ่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงประมำณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ15ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดย

ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

► ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► กำรจองทัวรแ์ละช ำระคำ่บรกิำร  

- กรณุำช ำระคำ่มัดจ ำ ทำ่นละ 21,000 บำท + คำ่วซีำ่ 2,000 บำท (รวม 23,000 บำท) กรณุำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ 

พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์ 

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทำงหรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด กรณีบรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทำ่น

จ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

**ส ำคัญ ** ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-

กลับและจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ่ำกว่ำ 3หนำ้) **กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำย ุ** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ธรรมเนียมทำ่นละ 1,000 บำท+คำ่ใชจ้่ำยที่

เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 1,000 

บำท+คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 
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 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

 *คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คำ่วซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม   

1. คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ป

ไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้  

2. คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่ำนถำ้วันที่เขำ้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณี

หอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกำลวันหยุด มงีำนแฟรต์่ำงๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  

5. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

6. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสำยกำรบนิAir Asia X สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7

กโิลกรัม และค่ำประกันวนิำศภัยเครื่องบนิตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบนิที่มีกำรเรียกเก็บ และกรณี

สมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  

**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำงอยำ่งชำ้ 10วันพรอ้ม

ช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

ซือ้น ้ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 600  บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,200 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 3,500 

บำท  

รำคำอำจมเีปลีย่นแปลงตำมสำยกำรบนิก ำหนด 

7. กำรประกันกำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกันภัยกำรเดนิทำงแดนซ ์มูฟู Dance Moves ( ส ำหรับเดนิทำงในเอเชยี ฮปิ

ฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกคำ้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิขึน้

ภำยในวันเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลทีป่ระกันครอบคลุมกำรรักษำเท่ำนัน้ (เขำ้รับ

รักษำในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สำมำรถศกึษำขอ้มูลเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทไีด ้กรณีลูกคำ้

ตอ้งกำรซือ้ประกันเพิ่มวงเงนิคุม้ครอง เพิ่มควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทำงอันนโีดยทัง้นี้กำรท ำประกนันี้จำกบรษัิท  

มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พรบ ธุรกจิน ำเที่ยว  ที่บังคับใหบ้รษัิทน ำเที่ยว ท ำประกันเฉพำะอุบัตเิหตุในกำร

เดนิทำงเท่ำนั้น  แต่ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำเงือนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์

Allianz ไดก้รณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

8. คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร ์

9. คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

10. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  
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1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. ค่ำภำษีน ้ำมันที่สำยกำรบนิเรียกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดท้ ำกำรขำย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

6. ไมร่วมคำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ 2,000 บำท (เอกสำรทำงลกูคำ้น ำสง่EMSใหก้บัทำงบรษัิท) 

7. คำ่ทปิไกด ์คนขับรถ ทำ่นละ 6,000 เยน หรอื 1,600 บำท /ทำ่น  ส ำหรับกรุ๊ปทีม่หีัวหนำ้ทัวรแ์ลว้แตค่วำม

ประทับใจและน ้ำใจจำกทำ่น 

8. ไมร่วมคำ่ตรวจ RT-PCR ภำยใน 72 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง มใีบรับรองผลกำรตรวจเป็นภำษำองักฤษ   

หมำยเหต ุ : กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่น

ลกูคำ้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืค่ำทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่น

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัด

หยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืค่ำทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั ้งหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน

ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และ

ไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงชำ้10วันก่อนกำร

เดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรใหล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุ
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ประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย
ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุีม้ำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่ก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่งรวดเร็วกอ่น
ช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไมป่ฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่
ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วซีำ่ทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่อ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ทำ่นนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไมไ่ด ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร
นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมถ่งึจ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่
สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 
อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคญั ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึกำรประกนัสขุภำพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกนัสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรณุำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลกูคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


