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วนัที ่1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ชโิทเซ ่(ฮอกไกโด) 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอใหก้าร
ตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

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

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง B L D โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG670 23.45-08.30+1 

    

2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิโทยะ-ภเูขาไฟโช
วะชนิซนั-เก็บแอปเป้ิลทีส่วนผลไม-้จดุชมววิซาอิ
โระ 

 

 

  NISEKO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ (Onsen) 

3 คลองโอตาร-ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานชอค
โกแลต ซปัโปโร-อสิระชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิยา่น
ซซูกูโินะ  

   SMILE HOTEL PREMIUMหรอื
เทยีบเทา่ 

4 ศาลเจา้ฮอกไกโด-หอนาฬกิาประจ าเมอืง       
สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก-อาคารทีว่า่การของ 
ฮอกไกโดหลังเกา่-JTC-มติซยุเอา้เล็ท 

   SMILE HOTEL PREMIUMหรอื
เทยีบเทา่ 

5 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG671 10.30-15.30 
 

    

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิโทยะ-ภเูขาไฟโชวะชนิซนั-เก็บแอปเป้ิล    
ทีส่วนผลไม-้จดุชมววิซาอโิระ 

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาที่ญีปุ่่ น เร็วกว่า
เมอืงไทย 2 ชั่วโมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ ***ส าคัญ
มาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน ้าแร่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอก
ไกโด ซึง่มนี ้ารอ้นทีแ่ตกตา่งกัน 11 ชนดิ นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของ
ญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นชม  จโิกกดุาน ิหรอื หบุเขานรก  ซึง่เกดิจากภเูขาไฟทีย่ังไมด่ับถูกปกคลมุ
ไปดว้ยหมอกควนัและกลิน่ของกัมมะถัน ชมบอ่น ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู ่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตราคาร (1) 
น าท่านชม ภเูขาไฟโชวะชนิซัน (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายนุอ้ยทีส่ดุ
ในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุ่งขา้วสาลี มคีวาม
ชสงู 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันก ามะถันลอย
อยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุุ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“สวน
ผลไม”้ ใหท้่านสนุกสนานกับการเก็บแอปเป้ิลสดๆ วา่กันวา่แอปเป้ิลนัน้ดตีอ่สขุภาพ หากทาน 
วันละ 1 ผล ร่างกายจะแข็งแรงหา่งไกลโรคภัยไขเ้จ็บ อกีทัง้ยังดตีอ่ผูท้ีเ่ป็นโรคความดันโลหติ
สงู ชว่ยใหร้า่งกายผอ่นคลายหายเหนือ่ย และชว่ยปรับระบบยอ่ยอาหารใหท้ างานไดด้ขี ึน้  
(**หากทา่นเดนิทางตรงกับชว่งทีห่มดฤดกูาลเก็บผลไม ้ทางบรษัิทขออนุญาตงดโปรแกรมทัวร์
สวนผลไม ้และน าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาอซุแุทน**) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ซาอิ
โระ ซึง่เป็นจุดชมววิหลักที่สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชนิซัน ไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมทีพ่กั (2) และหลงัอาหารค า่อสิระใหท้า่นอาบน า้แร่
รวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) พกัที ่NISEKO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 คลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานชอคโกแลต ซปัโปโร-อสิระ     
ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
  หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุเมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท าเครื่องแกว้ที่
สวยงาม แลว้น าท่านชมคลองโอตาร ุสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มี
ฉากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923  ถอืวา่เป็นคลองที่
เกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นที่
เหลอืไวค้รึง่หนึง่ก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลอง
ดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ แลว้อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงโอตารุตามอัธยาศัย 
เช่น พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงาม
และหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่งๆ อาทเิชน่ 
ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตร ี ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็ก
ไปจนถงึขนาดใหญ ่โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง  รา้นขายเครือ่ง
แกว้ ที่มตีัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิ๋วไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ ที่ท่านสามารถชมิ
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ตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสด ๆ ใหม ่ๆ   ใหอ้ร่อยจน
ลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมี
เวลากับรา้นนี้ คอื รา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้ตัวพ่อ ทีห่าตัวจับไดอ้ยากเหลอืเกนิ  เพราะอร่อย
อยา่งเหลอืเชือ่ วา่มขีนมแสนอรอ่ยชนดินีอ้ยูบ่นโลกดว้ยหรอ  ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ย
ไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ์ๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตราคาร (4) 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA (ไมร่วมคา่เขา้ชม) โรงงานชอคโก

แลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวที่
เป็นทีน่ยิมท่ัวทัง้เกาะ ฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโก
แลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหลา่ของเล่นยอ้นยคุทีท่ าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้
อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน าใหท้่านชมิชา หรอืกาแฟ
รอ้นของที่นี่ พรอ้มทัง้สั่งขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในส่วนที่เป็นคอฟ
ฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์ุโรป  โดยมวีวิดา้นนอกเป็นสนามฟุตบอลของทีม
ฟตุบอลของเมอืงนี้ บรรยากาศเหมอืนอยูใ่นประเทศอังกฤษเลยทเีดยีว จากนัน้พาท่านอสิระให ้
ท่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกโิคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะ
ส าหรับจับจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาว
กวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชือ่มตอ่กันดว้ย
หลังคาโครงสรา้งทีร่องรับทกุสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะ
แสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ยา่น
ซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร   

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตราคาร (5) 
  น าทา่นพกัที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัที ่4  ศาลเจา้ฮอกไกโด-หอนาฬกิาประจ าเมอืง-สวนโอโดร-ิตลาดปลาโจไก-
อาคารวา่การของฮอกไกโดหลงัเกา่-JTC-มติซุยเอา้เล็ท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
  น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธ

นกิายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมา
ประทับทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแก่
การชมดอกซากรุะบาน ในฤดรูอ้น วนัที ่14-16 มถินุายนของทกุปี จะจัดเทศกาล Sapporo Fes-
tival หรอื Sapporo Matsuri ซึง่จะแหข่บวนไปตามถนน จากนัน้พาท่านชม หอนาฬกิาประจ า
เมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นที่ท าจากอเมรกิา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่ที่สุดของญีปุ่่ น และเป็น
สถานที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกรูจั้ก และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  และเดินทางสู่บรเิวณ
สวนสาธารณะโอโดร ิ (Odori Promenade)  ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยัง
เป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สัญญาณซัปโปโร จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ลาดปลาโจไก (Sappo-
ro Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้



JJP31 HOKKAIDO AUTUMN SEASON CHANGE บนิหร ูTG เทีย่วครบ ไมม่อีสิระ 5 วัน 3 คนื 

ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืง รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่าย
อาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ใน
ทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่
คอื  Donburi 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 

จากนัน้น าท่านชมอดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. Office 
Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคายอดแหลมและ
กรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิน าท่านสู ่JTC DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย  และน าทา่นเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่
เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่แบรนดช์ัน้น าจาก
ตา่งประเทศ สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้
ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนด์
ทีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น 
นอกจากนีภ้ายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญท่ีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko 
Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
น าทา่นพกัที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5  ซปัโปโร (ชโิทเซ)่-กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ ่เพือ่เดนิทางกลับสูก่ร ุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

  ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

03-07 พ.ย.61 39,999 12,500 10,900 29,999 
พเีรยีตอืน่ๆ โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก 
ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 
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(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย
เทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3200 บาท) 
 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น 
ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ
เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น เทา่น ัน้ !!) 

เนือ่งจากโรงแรมอยูใ่นตวัเมอืง ตดิแหลง่ชอ้ปป้ิง หอ้งจะมขีนาดเล็ก จงึไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้
 **ในกรณีทีท่่านมผีูเ้ดนิทาง 3 ท่าน และจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE ทางบรษิทัอาจมกีารจดั
หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมกีารจดัหอ้งพกัใหพ้กัรว่มกบัคณะผูเ้ดนิทาง กรณี
ตอ้งการพกัเดีย่วมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นละ 10,900 บาท ** 

 คา่ประกันอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 
(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวาง

การนัตคีา่มดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรช์ าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั 
ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ
บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
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(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 


