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PJP30A-XJ HOKKAIDO NOBORIBETSU SAPPORO 5D3N 8-12 MAY 2019 

“ อนัดบัหนึง่ ในเร ือ่งฮอกไกโด ” 
เทีย่วครบจดัเต็ม ไมช่ะโงกทวัร ์

เสริฟ์อาหารรอ้นและน า้ด ืม่บนเครือ่งไป-กลบั 
WIFI FREE ON BUS บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด 
การนัตรคีณุภาพ โปรแกรมสดุคุม้ เทีย่วครบ เก็บทกุไฮไลท ์

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

     โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
XJ620 DMK-CTS 23.55-08.40+1 

- 

2 ชโิทเซ ่โนโบรเิบทส ึหบุเขาจโิกกดุาน ิ(หบุเขานรก) ภเูขาไฟโชวะ สวนหม ี 
ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิซซูกูโินะ (บนเครือ่ง/อาหารเซ็ตญีปุ่่ น/-) 

MYSTAY SAPPORO  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 โรงงานชอคโกแลต โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีโรงเป่าแกว้คติาอิ
ช ิดวิตีฟ้ร ีมติซยุเอา้ทเ์ลต (โรงแรม/ชาบบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ/์-) 

MYSTAY SAPPORO  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในซปัโปโรตามอัธยาศัย (โรงแรม/-
/-) 

MYSTAY SAPPORO  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  
XJ621 CTS-DMK 10.00-15.50  (บนเครือ่ง/-/-) 

 

- 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยแอรเ์อเชยี

อ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 620 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง)  
 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

วนัที ่2  ชโิทเซ่- โนโบรเิบทส ึหบุเขาจโิกกดุาน ิ(หบุเขานรก) ภเูขาไฟโชวะ สวนหม ี 
                  ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิซูซูกโินะ 

08.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็ว

กว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ***หลงัจาก

ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึสถานตากอากาศและน ้าแร่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด 
ซึง่มีน ้ารอ้นที่แตกต่างกัน 11 ชนิด นับเป็นน ้ ารอ้นที่ดีและมีประสทิธภิาพมากที่สดุของญี่ปุ่ น 

ภายในเมืองแห่งนี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และที่พักสไตลญ์ี่ปุ่ นเรยีวกังมากมาย น าท่านชม จโิก
กุดาน ิหรอื หุบเขานรก ซึง่เกดิจากภเูขาไฟทีย่ังไม่ดับถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควันและกลิน่
ของกัมมะถัน ชมบอ่น ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู ่

 
 
 

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม ่มอีายนุอ้ยทีส่ดุ

ในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุ่งขา้วสาลี มคีวาม
ชสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันก ามะถันลอย
อยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้ับภูเขาไฟอุสุ จากนั้นน าท่าน น ัง่กระเชา้

ไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาอุสุ เพือ่ชมทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน ท่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชนิซัน(Showa 
Shinzan) และจุดชมววิอกีแหง่หนึง่ก็จะเห็นววิของมหาสมทุรและหลมุขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการ

ปะทขุองภเูขาไฟอสุใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กันนานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะดังที่
เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาไฟอุส ุ(Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีย่ังไม่ดับสนิท มคีวามสงู 733 เมตร
เหนือระดับน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 

1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้ถา่นจ านวนมากพุง่ออกมาเป็นระยะทางไกลท าลายอาคารตา่ง ๆ 
ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน 
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น าท่านชม ศูนยอ์นุรกัษ์หมีสีน า้ตาล (BearPark) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน ้ าตาล 

นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีนี ้าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยที่
ไม่ดุรา้ยโชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทเีดียว หากใคร
ตอ้งการใกลช้ดิกวา่นี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ     ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็น

หมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรรูะบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้
ยังยังขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย จากนั้นเดนิทางกลับสู่

เมอืงซัปโปโร อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีส่บืทอดมา
ตัง้แตย่คุบกุเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 
200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโป

โร เชือ่มตอ่กันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทกุสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้ง
กังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิ
เล่นชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่ง

ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปที่
ซอยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้รา
เมนน ้าซปุรสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ทานุกโิคจ ิ
พักที ่MYSTAY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน  
ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงทา่นสามารถเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงไดจ้นถงึรา้นปิด 

 

วนัที ่3  โรงงานชอคกาแลต คลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ
ดวิตีฟ้ร ีมติซุยเอา้ทเ์ลต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่าน

สามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซปัโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO 
ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชม
ถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหล่าของเล่นยอ้นยุค

ทีท่ าใหคุ้ณ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยู่ในใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอกีครัง้  และ
แนะน าใหท้า่นชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สั่งขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแล
ตเขม้ขน้ ในส่วนที่เป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป (อสิระใหท้่าน

ถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชมภายใน) 
น าทา่นชม คลองโอตารุ สญัลักษณ์ของเมอืงโอตารทุีไ่ดรั้บความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็น
หลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถม

ทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเก็บไวภ้ายใน
โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว ้
ครึง่หนึง่ก็ไดท้ าการปรับปรงุเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสี

แดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย เชน่ 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงามและหา

ยากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ  อาทเิชน่ ตุ๊กตา
แกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มีกล่องดนตรีขนาดเล็กไป
จนถงึขนาดใหญ่ โดยทา่นสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของทา่นเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ 

ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิ๋วไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจ
ชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกัน
เลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้น

นี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับ
กลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนูชาบู + ขาปูยกัษ ์

น าท่านสู ่JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัย และเดนิทางไปยัง  
MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้น าจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึ

อปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทั่วไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่
ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 
แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ที่

จุได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และ
สนิคา้จากฟาร์ม เอาทเ์ลทที่นี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักท่องเที่ยวจาก
ตา่งชาตไิดส้มัผัส  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ มติซุยเอา้ทเ์ลต 
พักที ่MYSTAY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน  

ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงทา่นสามารถเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงไดจ้นถงึรา้นปิด 
 

วนัที ่4  อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในซปัโปโรตามอธัยาศยั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วเมอืงซปัโปโรตลอดท ัง้วนั ซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ
มากมาย ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ไกดจ์ะพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีน่ ัน้ๆ โดย

อาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบสั โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่น
ของคา่เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตวัทา่นเอง 
 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว - อดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. Office Building) 
(ตกึอิฐแดง) เป็นตกึสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพเิศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบ
หนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ 
   - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาที่ด ารงอยู่ในฐานะ

สญัลักษณ์ของซปัโปโร มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิา
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกรูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

    - บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  ซึง่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ 

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมีสวนหย่อม
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ขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร SAPPORO TOWER ซึง่
สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  - ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนกิายชนิโตประจ า
เกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 
องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มตอ่กับสวนมารยุามะ ในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกซากุระ

บาน ในฤดรูอ้น วันที ่14-16 มถินุายนของทกุปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรอื Sap-
poro Matsuri ซึง่จะแหข่บวนไปตามถนน 

   

 
 

 
 
 

 
 
  

สถานทีช่อ้ปป้ิง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกโิคจ  ิแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตัง้แต่ยุค
บุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 
รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและ

ตะวันตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร เชือ่มตอ่กันดว้ยหลังคา
โครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชง้านได ้
โดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

ทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา  
  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ที่

ยา่นกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้

และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด อันนี้แลว้แต่
พีช่อบแลว้ครับว่าอยากทานอะไร  แต่ส าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปที่ซอยนี้คอื “Ramen 
Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน ้าซปุรสชาติ

และเครือ่งเคราตา่ง ๆ 
อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง และเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 

พักที ่MYSTAY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน  
ทีพ่กัใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงทา่นสามารถเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงไดจ้นถงึรา้นปิด 

 

วนัที ่5  ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-ดอนเมอืง 

เชา้ น าทา่น CHECK OUT ออกจากโรงแรมและน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่
เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ์ (XJ) 

เทีย่วบนิที ่XJ621 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) 
 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
   ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

08-12 พ.ค.62 32,900 12,500 10,900 25,900 
พเีรยีตอืน่ๆ โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
และฤดกูาลโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  
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ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  
ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น 
ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนียมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลีย่นแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรอืกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่า

ขนาดมาตรฐาน 
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 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ น

ไมเ่กนิ 15 วัน) 
 คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใท่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวาง

การนัตคีา่มดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เมือ่จองทวัรช์ าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 
ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจน

ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 
การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
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 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนั้นหากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ

ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 
 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์

ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่

ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้

ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิท 
 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ

สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท

ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสารทีลู่กคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้

(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  

(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  

(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 
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(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 


