
CODE: JXJ17 HOKKAIDO AUTUMN  LOVE   5D3N 

Hokkaido Autumn Love 5D3N 

ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุโน โบริเบทส ึ

พักโทยะหรือนิเซโกะ ออนเซ็น 1 คืน ซปัโปโร 2 คืน อิสระท่องเท่ียวฟรีเดย์ 1 วัน 

บินตรงสู่ชิโตเสะสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ A330-300 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG 

Wifi on bus + แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูและชาบูหมูไม่อ้ัน !!!! 

วันท่ี รายละเอียดท่องเท่ียว 

1 พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X 
เท่ียวบินที่ XJ620 23.55-08.40 

2 สนามบินนิวชิโตเสะ-โนโบริเบทสึ–จิโกคุดานิ-นั่งกระเชา้Usuzan Ropeway–โทยะ-ทะเลสาบโทยะ-จุดชมวิวไซโล - ออน
เซ็นโทยะ/นิเสะโกะ  เท่ียง,  เย็น 

NIDN192520



                
 

 
 

3 โอตารุ – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ- ร้านดิวตี้ฟรี –
ท่ีทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-สวนสาธารณะโอโดริ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจ ิ
 เช้า, เท่ียง,  เย็น  (บุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมู) 

4 ตลาดปลาโจไก(มีรถไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour 
 เช้า 

5 ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ621  
09.55-15.10    เช้า                                     

 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไม่เสริมเตยีง 

พักเด่ียว ท่ีนั่ง หมายเหต ุ

1-5 กันยายน 62  25,888  
 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี
(Infant) 7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี
(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  
4- 8 กันยายน 62 25,888 9,500 30  
8-12 กันยายน 62 26,888 9,500 30  
11-15 กันยายน 62 26,888 9,500 30  
15-19 กันยายน 62 26,888 9,500 30  
18-22 กันยายน 62 26,888 9,500 30  
22-26 กันยายน 62 26,888 9,500 30  
25-29 กันยายน 62 26,888 9,500 30  
29 กันยายน – 3 ตุลาคม 62 26,888 9,500 30  
2-6 ตุลาคม 62 27,888 9,500 30  
6-10 ตุลาคม 62 27,888 9,500 30  
9-13 ตุลาคม 62  27,888 9,500 30  
13-17 ตุลาคม 62 29,888 9,500 30  
16-20 ตุลาคม 62 27,888 9,500 30  
20-24 ตุลาคม 62 27,888 9,500 30  
23-27 ตุลาคม 62 29,888 9,500 30 ขากลบั Flights 

อัพเดท 



                
 

 
 

27-31 ตุลาคม 62 27,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
30 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 62 27,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
31 ตุลาคม– 4 พฤศจิกายน 62 27,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
1-5 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
6-10 พฤศจิกายน 62 24,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
7-11 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
8-12 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
13-17 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
14-18 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
15-19 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
20-24 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
21-25 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
22-26 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 26,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 29,888 9,500 30 Flights อัพเดท 
29พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 29,888 9,500 30 Flights อัพเดท 

 

ไฟล์ทบิน THAI AIR ASIA X 

Departure :DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 

Return      :CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 

 

Flights อัพเดท เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กรุ๊ปบินวันท่ี 27 ตลุาคม 62 – 28 มีนาคม 63 

DMK - CTS จากเวลาเดิม 23:55- 08:25 ---> เปลี่ยนเปน็ 02:10-10:40 

CTS - DMK จากเวลาเดิม 09:40-15:10 ---> เปลี่ยนเปน็ 11:55-18:00 

ตั้งแต ่28 มีนาคม 63 จะกลับไปเป็นเวลาเดิม 

โปรแกรมในแต่ละวันอาจมีสลบัที่เท่ียวแต่ท่านจะท่องเท่ียวครบตามโปรแกรม 

วันท่ีหนึ่ง    กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  



                
 

 
 

 
20.30น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X 

(XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า  
23.55น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X 

เที่ยวบินที่ XJ620 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น ) 
 

หมายเหตุ: ตั้งแต่กรุ๊ปออกเดินทางวันท่ี 27 ตุลาคม 62 นัดหมายท่ีสนามบนิเวลา 23.00น. 
 

วันท่ีสอง  สนามบินนิวชิโตเสะ – จิโกคุดานิ- นั่งกระเช้าUsuzan Ropeway -โทยะ-ทะเลสาบโทยะ-จุดชมวิวไซโล -  
               ออนเซ็นโทยะ/นิเสะโกะ   อาหาร เท่ียง,เย็น  
 
หมายเหตุ: ตั้งแต่กรุ๊ปออกเดินทางวันท่ี 27 ตุลาคม 62 เวลา02.10 ออกเดินทาง เวลา 10.40น.ถึงสนามบินชิโตะเสะ 
 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  รับ
กระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกจส่วนตัว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ 
เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสม  บูรณไปด้วย
ธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้, ทะเลสาบ,  หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลก
ตามากมาย จากนั้นนำท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขา
ไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอยู่ช่ัวกัลป์ น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่ง  นี้มีแร่ธาตุกำมะถัน
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ำพุร้อนพุ่ง
ข้ึน  มาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี1) 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โชวะชินซัง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) นำท่านนั่งกระเช้า

อุสุซัง (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไม่ขึ้นในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวยโดยจะ
เปลี่ยนเข้าฟาร์มหมีแทน) ชมทัศนียภาพของ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) และ 
ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที่เกิดข้ึนใหม่มีอายุน้อยที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น เกิดข้ึนจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวข้ึนบนพื้นที่ราบทุ่งข้าว



                
 

 
 

สาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปัจจุบันยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ 
ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านชมและ
บันทึกภาพเป็นที่ หรือท่านสามารถอิสระชมแหล่งอนุรักษ์หมีสีน้ำตาลหรือเรียกว่า ฮิกุมะ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม) เป็น
พันธ์ุหมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่าน้ัน ให้ท่านตื่นตากับ
ความน่ารักของน้องหมีและประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆให้ท่านชมหรือท่านสามารถซื้อของที่ระลึกของฝากที่
ร้านค่าบริเวณโชวะซินซังปาร์คได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิ
โกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวโซโล Sairo View 
Point เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมมุสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ 
เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าท่ีพักออนเซ็นโทยะ/หรือนิเสะโกะ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อท่ี 2 )  
หลังทานอาหารให้ทา่นได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยัง
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

ท่ีพัก: Hanabi Hotel Toya /Niseko Grand Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทจะทำการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง)  

 
วันท่ีสาม     โอตารุ – คลองโอตารุ – เครื่องแกว้โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต 
                  อิชิยะ - ร้านดิวตี้ฟรี –ท่ีทำการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด-สวนสาธารณะโอโดริ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  
                   อาหารเช้า,เท่ียง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าป+ูชาบูหม)ู 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อท่ี 3 ) 

นำท่าน เดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมืองท่ า
เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขาย
ของอยู่ตลอดสองข้างทางด้วยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น
สว่นใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น
เองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์
ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้
เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไป
เข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ



                
 

 
 

พิพิธภัณฑ์ นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มี  ช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสนั
ดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วช่ือดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้  ท่านช่ืนชม และเลือกซื้อ
ได้ เมืองนี้มีช่ือเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ ให้ท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้
ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) 
อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลอืกทำกล่องดนตรีแบบที่ทา่นต้องการได้ด้วย ท่านสามารถ
เลือกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทัง้เพลงญี่ปุน่และเพลงสากลมาอัดเป็นซีดี
โปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรี
น่ารักๆในแบบที่ท่านช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี4) 
นำท่านเดินทางสู่ซัปโปโร นำท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวม
การเข้าชมการผลิตด้านใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปร้านดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก

ราคาถูก  อ าทิ เ ช่น  เครื่ อ งส ำอาง ค์  เค รื่ อ ง ไฟฟ้ า 
ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้าโฟมล้างหน้าถ่านหิน ผลิตภัณฑ์
แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย
อย่าง Natto สารสกัดจากถ่ัว หรือน้ำมันตับปลาฉลาม 
ยาของดร.โนงุจิ เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ ตึกทำเนียบ
รัฐบาลเก่าเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารใน
สไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคาร
ทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 
โดยใช้อิฐไ  ปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดง
หลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.
2429 ซึ่งผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ทำงานในตึกนี้คือ มิจิ
โตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคาร
ทันสมัยสูง 10 ช้ันซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึก นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร 
ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดูดนักท่องเที่ยวทำรายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย นำ
ท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างข้ึนจากไม้ ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกัน
เป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึ่งนาฬิกาบนหอ



                
 

 
 

ยังคงเดินอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกช่ัวโมง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านทานุ
กิโกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโด ยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบน
ตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสนิค้ากันรอบๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 
ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่ อนอยู่ในตึกต้องข้ึนลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงาน
ออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด 

ค่ำ  รับประทานอาหาร (มื้อท่ี 5 ) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู +ชาบูหมู  
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าท่ีพักซัปโปโร 

ท่ีพัก: ToyokoInn Saporo Susukino Minami/APA HOTEL & Resort Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกัน (ช่ือ
โรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันท่ีสี่     ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรอือิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศยั หรือ 

              ซื้อบัสเสริม Option Tour       อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อท่ี 6) 

❖อิสระฟรีเดย์ท่องเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถ
ไปชมตลาดปลาโจไกได้ (อาหารเท่ียงและเย็นอิสระตาม
อัธยาศัย) 

 
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจ้งกับไกด์ในวันแรกของการ
เดนิทางเนื่องจากรถมีที่นั่งกัดไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากของดี
ของซัป  โปโรและผลติภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ร้าน ราคาไม่แพง ที่สั่งตรง
มาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่ (อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ให้
ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)จนได้เวลานำท่านมาส่งที่โรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร์ อิสระให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือ
เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิ เช่น 
 
ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนานิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1869 นับตั้งแต่ก่อสร้างมาก็
มีอายุมากกว่า 140 ปีแล้วและได้มีการอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4องค์ คนญี่ปุ่นมักมาขอพรกันที่ศาลเจ้าโดยเฉพาะ
ในวันสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิดครบรอบอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆช่วงซากุระบานบริเวณศาลเจ้ายังมีทั้งต้นบ๊วย 



                
 

 
 

และต้นซากุระ รวมกันอยูม่ากมายเมื่อมาที่นี่จะสามารถเหน็ความสวยงามของดอกไม้ ทั้ง 2 ชนิดได้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรปู
และเลือกซื้อเครื่องราง Omamori ได้ตามอัธยาศัย  
 
เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า The Hill of the Buddha เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นที่ของสุสาน 
Makomanai Takino Cemetery ที่เปิดให้เช้าชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 
13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน ล้อมรอบไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์นับแสนต้นที่จะเปลี่ยนพื้นที่
ของเนินเขาให้เป็นสีสันต่างๆไปไม่ซ้ำกันตลอดปีตามช่วงฤดู โดยบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao 
Ando สถาปนิกช่ือดังของญี่ปุ่น โดยบริเวณทางเข้าจะมี  สระน้ำ และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ
และร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปั้นหินจำลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปปั้นหินจำลองของสโตนเฮนจ์ให้ได้ชม
และเก็บภาพสว  ยงามได้อีกด้วย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้า(ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพื่อใช้ทำนุบำรุงสถานที่ 300 เยน 
(บริจาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า) ไม่รวมค่าจุดชมวิวมุมสูง500เยน 
 
อาคารเจอาร์ทาวเวอร์(JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซปัโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสนิค้า 
โรงแรม โรงภาพยนตร์  และศูนย์อาหาร มี ร้าน BIG CAMERA จําหน่ ายกล้องดิจิตอล , เครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
อิ เล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน ,ร้าน  UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ช้ัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 
เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวี
ทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมอืงติด ๆ  กันมีตึก ESTA ซึ่งที่
ช้ัน 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋ว
ข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
 
ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่
ถัดลง มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่
คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนที่มีการเปิ ดไฟตาม
ป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อป
ปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คา
ราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่
แห่งนี - ทานุกิโคจิเป็นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน 
มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ 
Susukin เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 



                
 

 
 

มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
แบรนด์ดั งระดับ โลก  และแบ รนด์ญี่ ปุ่ น  อาทิ  MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯ ล ฯ 
เลือกซื้อกระเป๋ าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯ รองเท้าแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู 
AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ สำหรับให้ท่านได้น่ังผ่อนคลายอีกด้วย วิธีไป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจำทาง ลงที่
ป้าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจำทาง ลงที่
ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสาร์อาทิตย์และวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หน้าสถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดย
รถประจำทางโดยตรง ลงที่ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

❖ เลือกซื้อบัสเสริม Option Tour (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทัวร์เสริมนี้เป็นการเสนอขายทัวร์เสริมวันฟรีเดย์
เบื้องต้น ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ข้ึนอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่ละ
ท่านเท่านั้น 
อัตราค่าบริการ /ท่าน 
เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 
เดินทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 
เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 
Option Tour  
Optionท่ี1: ตลาดปลา โจไก - ฟูราโน่ - โทมิตะฟารม์-ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ- Patchwork road หรือ บ่อน้ำ
สีฟ้า Blue Pond  – ซัปโปโร 
Optionท่ี2 : ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก-เนินพระพุทธเจ้า - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park – จุดชมวิวภูเขา
Moiwa (ไม่รวมคา่ขึ้นกระเชา้) 
หมายเหตุ : หากลูกค้าซื้อบัสเสริมวันฟรีเดย์ สามารถปรับโปรแกรมในเส้นทางเที่ยวได้ปรึกษาโปรแกรมกบัไกด์ได้หน้างาน 
***รถบัสบริการ 08.00-19.00*** 
 

ท่ีพัก: ToyokoInn Saporo Susukino Minami/APA HOTEL & Resort Sapporo หรือระดับใกล้เคียงกัน  (ช่ือ
โรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   



                
 

 
 

 
วันท่ีห้า      ซัปโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                    

                   เช้า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี 7) 

หมายเหตุ: กรณีหอ้งอาหารเช้าที่โรงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วง06.00น.ได้ เพื่อ
ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาการเดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรบัเป็น Set Box 
แทน) 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการTHAI AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ621 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจำหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น ) 

15.10 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ:ตั้งแต่กรุ๊ปออกเดินทางกลบัตั้งแต่วันท่ี 27 ตุลาคม 62 เป็นต้นไป หลังรับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมเดนิทางสู่สนามบนิ

เพ่ือเช็คอินเตรียมตัวกลับ 
11:55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
18:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตรา
แลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพ่ิมขึ้น 
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้
จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
 



                
 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณี ท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้า ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง  
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
3.การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน  
**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือง
ท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราค่าบริการนี้  รวม 
1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมส่ามารถเลอืกระบุที่นั่งได ้
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat สำหรับที่นัง่Business/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้  
 
ท่ีนั่ง Hot Seat เป็นที่นั่งทีม่ีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นัง่มาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพเิศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่าง
เต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

 
 

 
Airbus A330 

โซน แถวท่ี ราคา ต่อเท่ียว ต่อท่าน 
โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit 
Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 
 

Airbus A332 
โซน แถวท่ี ราคา ต่อเท่ียว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 
2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 
 
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก** 

- ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท 
ประกันท่ัวไป 



                
 

 
 

7. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3.ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
 3.ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ที่ ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิ ได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ ให้เข้าประเทศ และไม่  
    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



                
 

 
 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอทีต่้องได้รบัการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้
เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือ
จากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจำนวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-11 ช่ัวโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 
8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ทีบ่ริษัทฯได้ทำไว้สำหรบัความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ 
การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัท
ฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จาก
บริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการให้คำสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอีำนาจ
ของผูจ้ัดกำกับเท่านั้น  



                
 

 
 

18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



                
 

 
 

 


