
                

 

 
 

 

 

 

 

 

CODE: XJ112 Hokkaido Hakodate Autumn ซปัโปโร โอตาร ุฮาโกดาเตะ 6วนั 4คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Hakodate Autumn 
ทวัรฮ์อกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุฮาโกดาเตะ 6วนั 4คนื 
พกัฮาโกดาเตะ1คนื ออนเซ็นโทยะ/ยบูาร ิ1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

ฮาโกดาเตะ ไปสมัผัสเสน่หเ์มอืงเหนอืสดุประทับใจ เมอืงทา่ทีรุ่ง่เรอืงในอดตี มทีวิทัศนย์ามค ่าคนืสวยงามเป็นอันดับตน้ๆ ซปั

โปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้บนพื้นฐานแบบอเมริกาเหนือ มีการสรา้งระบบถนนแบบ

สีเ่หลีย่มผนืผา้ ครบครันทัง้แหล่งท่องเทีย่ว ชอ้ปป้ิง รา้นน่ังดืม่ โอตารุ เมอืงท่าเรอืเล็กๆ สดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนติ

กชวนใหห้ลงใหล โบรเิบทส ึเมอืงขึน้ชือ่เรือ่งน ้าพรุอ้น ออนเซนธรรมชาตขิองญีปุ่่ น บอ่จโิกคดุาน ิบอ่ทีง่ดงามมชีือ่เสยีง 

ทานบฟุเฟ่ตข์าป ูอสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดย ์1 วนั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 
เทีย่วบนิที ่XJ620 23.55-08.40 

2  สนามบนินวิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ– 
Hakodate Ropeway จดุชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ อาหารเทีย่ง, เย็น  

3  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – เนนิชมววิฮาจมินัซากะ –โงเรยีวกาคปุารค์ – โชวะชนิซงั ปารค์ –โทะยะ – จดุ
ชมววิไซโล - ออนเซ็นโทยะ/ยบูาร ิ  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

4  โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานช็อกโกแลต  - ซปัโปโร - 



                

 

 
 

รา้นดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ
 เชา้,กลางวนั(บฟุเฟ่ตข์าป)ู  

5  ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัหรอืซือ้Option Tour 
 เชา้ 

6 ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเสะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 เชา้                       

 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช ัน้ 3

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ที่

ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติกแท็ก

กระเป๋า  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

25 - 30 กนัยายน  22,888 ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

8,500 34  

http://bit.ly/2NMk5YE


                

 

 
 

23.55น.  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง )  
วนัทีส่อง      สนามบนินวิชโิตเสะ - โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ– 
                   Hakodate Ropeway จดุชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ       อาหาร กลางวนั,เย็น  
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจสว่นตัว น า
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส ึเมืองตากอากาศที่มี
ชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสม  บูรณไปดว้ย
ธรรมชาตทิีง่ดงามไมว่า่จะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ,  หนองบงึและ
แหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย จากนัน้น าท่านชม หุบเขานรก
จโิกคุดาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึ
กอ่ใหเ้กดิน ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีย่งัคงอยูช่ัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้
มแีร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบ
รเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพรุอ้นพุง่ขึน้  มาตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอธัยาศัย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาโกดา
เตะ เมืองตอนใตสุ้ด ของฮอก
ไกโด ซึง่อยูท่างดา้นทศิใตข้อง
เกาะฮอกไกโดยที่เจรญิรุ่งเรอืง
ที่สุดจนไดช้ือ่ว่าเป็นประตูสู่ฮ
อกไกโด นอกจากนี้ยัง เ ป็น
เมืองที่ผสมผสานกันระหว่าง
วัฒนธรรมญีปุ่่ นและตะวันตกอกี
ดว้ยน าท่านเดนิทางสู ่Red Brick Warehouse หรอื โกดงัคาเนโมร ิ
ศนูยก์ารคา้ทีป่ระกอบขึน้จากการน าอาคารโกดังกอ่อฐิแดงซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1909 จ านวน 4 หลังมาปรับปรุง
ใหม ่เพลนิเพลดิไปกบัการชอ็ปป้ิงและของกนิแสนอรอ่ยมากมาย แมอ้าคารทีเ่ห็นจะเป็นอาคารใหมท่ีถู่กสรา้งขึน้มา
ทดแทนอาคารหลังเกา่ทีถ่กูไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมือ่ปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของ
สถาปัตยกรรมแบบดั่งเด  ิ  มทีท่ าใหค้วามรูส้กึยังคลา้ยสิง่ปลูกสรา้ง
ของยโุรปตัง้อยูเ่รยีงรายอยูร่มิอา่ว ปัจจบุนัไดด้ัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้น
เสือ้ผา้ กิ๊ฟชอ้ป และรา้นอาหาร อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความงาม
หรือเลือกซือ้สนิคา้ของฝากของที่ระลกึไดต้ามอัธยาศัย สมควรแก่
เวลา น าท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิจากยอดเขาMt.Hakodate โดย
น ัง่กระเชา้ Hakodateyama Ropeway (หมายเหต:ุกระเชา้อาจ
มียกเลิกการใหบ้ริการกรณีมีลมพัดแรง หรือมีการปิดซ่อมบ ารุง
ประมาณ2-3สัปดาหใ์นชว่งฤดูใบไมร้่วงทางบรษัิทขอปรับรายการน า
ขึน้จุดชมววิโดยรถบัสแทน) ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของเมอืง
ฮาโกดาเตะในยามค ่าคนืทีม่แีสงไฟเรยีงรายเปล่งแสงระยบิระยับดั่ง
แสงของเพชรซึง่นับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะเป็นจุดชมววิกลางคนืสวยเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจาก
ฮอ่งกงและเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ีเป็นจุดชมววิมมุกวา้งโอบลอ้มดว้ยทะเลและภเูขานับ และยังเป็นจุดชมววิ
ตดิอนัดัน 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นรว่มกบัภเูขาอนิาซะ ทีน่างาซากแิละภเูขารอคโคทีโ่กเบ(Kobe) มคีวาม
สงู 334 เมตร นอกจากจดุชมววิแลว้ยงัมรีา้นคา้หลากหลายรา้น รา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และรา้นอาหาร
สไตลโ์รงอาหารเปิดใหบ้รกิารดว้ย  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2 ) 

ทีพ่กั: Hakodate Smile Hotel or Hakodate Park Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 



                

 

 
 

วนัทีส่าม     ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – เนนิชมววิฮาจมินัซากะ –โงเรยีวกาคปุารค์ - โชวะชนิซงั ปารค์ – โทยะ -  
                  จดุชมววิไซโล - ออนเซ็นโทยะ/ยบูาร ิ  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่3 ) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดแหง่นีนั้บเป็นสวรรคข์องคนรัก
อาหารทะเล  สดใหม ่รา้นคา้ต่าง ๆ จ าหน่ายอาหารทะเลหลากหลายชนดิ ลิม้
ลองเนื้อปูสด ๆ และอยา่พลาดลิม้รสเมลอนและขา้วโพดทีน่ ามาขายในตลาด
ซึง่ปลกูในฮอกไกโดทีม่รีสชาดหวาน หอม อรอ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เนนิชมววิ
ฮาจมินัซากะ Hachiman-Zaka Slope จะเป็นเนนิเขาทีล่าดตัวลงไปจนถงึ
ทะเลทีด่า้นลา่ง ซึง่หากยนีจากทีจุ่ดนี้จะเป็นแนวตน้ไมส้องขา้งทางยาวตลอด
แนว และเบือ้งหนา้จะเป็นววิของท่าเรอืฮาโกดาเตะ,ทอ้งทะเลและภูเขาทีอ่ยู่
ทางฝ่ังตรงขา้มน่ันเอง เนื่องจากววิ
ทวิทัศน์ทีส่วยงามจงึท าใหเ้ป็นหนึ่ง
ในจุดที่นิยมใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตรแ์ละโฆษณาต่างๆ ในหนา้
รอ้นนัน้ตน้ไมจ้ะเป็นสเีขยีวสด แต่ใน
ฤดูหนาวชว่งทีใ่บไมร้่วงและหมิะตก 
จะมกีารประดับไฟไวต้ามตน้ไม ้เป็น
จดุชมเทศกาล Hakodate Light Up 
ที่มีชื่อเสียงอีกดว้ย จนสมควรแก่
เวลาเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางไป โงเรยีวกาคปุารค์ ทีน่ีม่จีดุชมววิทีส่วยงาม 
ม ีป้อมโงเรยีวกาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 
แฉก (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) บรเิวณนัน้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาว
เนือ่งจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญซ่ึง่จะมองเห็นไดจ้ากมมุสงู ป้อม
สรา้งตามสไตลต์ะวันตกสรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะ เพือ่ป้องกันเมอืง
ฮาโกดาเตะจากการคกุคามจักรวรรดนิยิมทีเ่กดิจากมหาอ านาจตะวันตก ไมก่ีปี่
ตอ่มาป้อมแหง่นีก้ลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทัพผูส้ าเร็จ
ราชการและกองก าลังของรัฐบาลเมจทิี่จัดตัง้ขึน้ใหม่  หลังจากป้อมแห่งนี้
ไมไ่ดใ้ชง้านแลว้จงึถกูดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี1910 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
น าท่านเดนิทางสู ่โชวะชนิซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) ชมววิดา้นล่าง ภูเขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) และ 
ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมม่อีายุ
นอ้ยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เกดิขึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตัวขึน้บน
พืน้ทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิ
โชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันก ามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับ
ภูเขาไฟอุสุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้่านชมและบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ ค่าทัวรไ์ม่รวมค่า
กระเชา้ชมดา้นบน หรอืท่านสามารถอสิระชมแหล่งอนุรักษ์ หมสีนี า้ตาลหรอื
เรยีกว่า ฮกิุมะ (รวมค่าทัวร์ไม่รวมค่าเขา้ชม) เป็นพันธุ์หมทีี่หาไดย้ากใน
ปัจจบุนั ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะคูรนิเท่านัน้ ใหท้่านตืน่ตากับความน่ารักของ
นอ้งหมี และประหลาดใจกบัหมแีสนรูท้ีท่ าทา่ทางตลกๆใหท้า่นชมหรอืทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึของฝากทีร่า้นค่า
บรเิวณโชวะซนิซงัปารค์ไดต้ามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสูบ่รเิวณทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยูใ่นอทุยานชิ

โกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วมคีนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน น า
ท่านเดนิทางไป จุดชมววิโซโล Sairo View Point เป็นจุดชมววิทะเลสาบ
โทยะจากมมุสงู สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะ
นาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ยา่นโทยะโกะออนเซน็และปากปลอ่งภเูขา
ไฟนชิยิามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ ึง่ไดรั้บการขนานนาม
ว่าเป็นภเูขาฟจูแิห่งเอโซะทางทศิตะวันตก สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้ทีพ่ัก
ออนเซน็โทยะ/ยบูาร ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่5 ) 
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Jozankei Hotel/Yubari Hotel Shuparo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  



                

 

 
 

 

วนัทีส่ ี ่    โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานช็อกโกแลต  - ซปัโปโร –  
              รา้นดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ อาหารเชา้,กลางวนั (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้6) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมอืง
คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆที่มบีรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก ซึง่มีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้
ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่าน
เทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วน

ใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็น
ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอื
เอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่
จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้
รมิคลองเหล่านี้ จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพพิธิภั  ณฑ ์
น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ทีม่ี  ชือ่เสยีง
ที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ 
แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่
ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ ใหท้่าน
ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไป
ในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล 
ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าให ้
ทา่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่อง
ดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิ
และเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลง
สากลมาอัดเป็นซดีีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ์ ใหท้่านได ้
สมัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมนขูาปบูฟุเฟ่ต ์
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางน าทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 

(ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตที่มชี ือ่เสยีงของ
ญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไป
ร้านดิวตี้ฟรี ใหท้่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น 
เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้ง
หนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ6GF หรอืวติามนิ
บ ารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน ้ามนัตับปลาฉลาม 
ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิ
เป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโด ยเฉพาะในเวลาค ่าคนืทีบ่รรดาป้าย
ไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสนิคา้กัน
รอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม
ราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น 
ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ ่ อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและ
บรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะได ้อสิระ
อาหารเย็นตามอธัยาศยั จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: APA HOTEL & Resort Sapporo/Quintessa Hotel Sapporo/Vessel Inn Sapporo 

Nakajima หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

 
 

 



                

 

 
 

วนัทีห่า้        ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้Option Tour                                                                                 

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 

 อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่น
สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มบีรกิารรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณี
ท่านประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของ
การเดินทาง เนื่องจากรถมีที่น่ังกัดไม่มีค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทาง 
ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ
ฝากของดีของซัป  โปโรและผลติภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่รา้น ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมาจากที่
ตา่งๆของออกไกโดและท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆได ้
ที่นี่ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้่านเลอืกชมิอาหารทะเล
สดๆ) จนไดเ้วลาน าท่านมาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร ์อสิระให ้
ทา่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศัยอาทิ
เชน่ 
ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ(Akaren  ga) ใน
ภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสีแดง ก่อสรา้งเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารใน
สไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่ง
รัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น 
สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีหล่าพันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สสีันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่
พักผอ่นหยอ่นใจของชาวเมอืงซปัโปโร ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรัน
และเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร้่วงมเีทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมี
เทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่
ตดิกับสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้
แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร 
JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) 
ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรได ้
กวา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีี
ทาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ 
ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น 
ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
 
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโป
โร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่
ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนื
ทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี ้
นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์
ยามราตรีต่างๆ ทัง้ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 
4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ 
สถานทีแ่หง่น ี- ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคา
มงุบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว 
ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระ
อาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 
มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง
สนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก 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 รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และ
สนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน่ั้งผ่อนคลาย
อกีดว้ย วธิไีป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจ าทาง 
ลงทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจ าทาง ลง
ทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยดุ) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

 เลอืกซือ้Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทัวรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทัวรเ์สรมิวันฟรี

เดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการเดนิทาง
ของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 
อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 

เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

Option Tour  
ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์ - ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ - Patchwork road – บอ่น า้สฟ้ีา 
Blue Pond - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park – ซปัโปโร 

 

(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: APA HOTEL & Resort Sapporo/Quintessa Hotel Sapporo/Vessel Inn Sapporo 

Nakajima หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่ก      ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                    

                   เชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่9) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง 06.00น.ได ้เพือ่ระยะเวลาการเดนิทางมา
สนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 



                

 

 
 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 



                

 

 
 

 
 
 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



                

 

 
 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


