
#15941 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระสกีรีสอรท
หุบเขานรกจิโกคุดานิ บิน XW
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ คลองโอตารุ ยานทานุกิโคจิ ทําเนียบรัฐบาลเกา
ฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ บุฟเฟตขาปูยักษ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - คิโรโระ สกีรีสอรท - ออนเซ็น   

Kiroro
Ski
Resort
หรือเทียบ
เทา

3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - คิตต้ี คาเฟ - ซัปโปโร -
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ดิวต้ีฟรี - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - บุฟเฟตขาปู
ยักษ - ทานูกิโคจิ

  

Hotel
Raffinato
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด   

Hotel
Raffinato
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 เม.ย. 65 - 10 เม.ย. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - คิ
โรโระ สกีรีสอรท - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.50 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) เจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเปา

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

04.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เท่ียวบินท่ี XW146
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

บาย

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัวแลวขึ้นรถโคชปรับอากาศ

นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ี
งดงามไมวาจะเป็นตนไม, ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปรางแปลกตามากมาย

จากนั้นชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด อัน
เป็นปรากฏการณทางธรรมชาติท่ียังคงอยูชั่วกัลป น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซ่ึงเป็นแหลงตนน้ําของ
ยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึมองเห็นควันจากน้ําพุรอนพุงขึ้น มาตลอดเวลาใหทานถายภาพตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา
่



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

เวลาประเทศญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

่ ้

รับประทานอาหารค่ํา

หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงามและยังชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย

พักท่ี Kiroro Ski Resort หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วัน
กอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานชิโตเสะ

โนโบริเบทสึ

หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ

 บาย

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ท้ังออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา
และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

คิโรโระ สกีรีสอรท

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kiroro Ski Resort หรือเทียบเทา

คิโรโระ สกีรีสอรท ตั้งอยูท่ีหมูบานอะไกกาวา ไมไกลมากเมืองโอตารุ และสามารถเดินทาง
จากเมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพ้ืนท่ีรอบๆรีสอรทจะเป็นสถานท่ี
เลนสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปงฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนียภาพอัน
งดงามของภูเขา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี - คิตตี้ คาเฟ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
(ชิโรอิ โคบิโตะ) - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - บุฟเฟต
ปูยักษ - ทานูกิโคจิ

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัวแลวขึ้นรถโคชปรับอากาศ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20
เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตง
ของบานเรือนนั้นสวนใหญ ไดถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวาง
ประเทศญ่ีป ุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ

นําทานเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเป็นเอกลักษณแหงวีถี
ชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียังคงความเป็นญ่ีป ุนแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังท่ี
อยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปล่ียนไปเขาทาท่ีใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริม
คลองเหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็นรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ

นําทานเท่ียวชม เครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของ
จินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซ้ือได เมืองน้ีมีชื่อเสียงใน
ดานการทําเครื่องแกวตางๆ

จากนั้นชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีท่ี
แสนออนหวานชวนใหนาหลงใหลดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทําใหทานผอนคลาย
อยางดีเย่ียม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถ
เลือกทํากลองดนตรีแบบท่ีทานตองการไดดวย

ทานสามารถเดินชม Hello Kitty Cafe คาเฟคิตตี้ ใหทานไดเลือกดูสินคา ของท่ีระลึกพรอมกับถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู ซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด

ระหวางทาง นําทานไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน อิสระถายรูปและซ้ือของท่ีระลึก
ดานหนา) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวน
ดอกไม ใหทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย

นําทานไป รานดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเชน เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟา ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟม
ลางหนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามันตับ
ปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เป็นตน

จากนั้นเดินทางสู มิตซุยเอาทเล็ตพารค ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก และแบรนด
ญ่ีป ุน กระเปาไฮไซ เครื่องประดับ นาฬิกาหรู รองเทาแฟชั่น หรือเลือกซ้ือสินคาสําหรับคุณหนู และสินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคา
ลด 30-80% ซ่ึงภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟตขาปู+ชาบูหมูไมอ้ัน

อิสระไป ชอปป้ิงยานทานุกิโกจิ เป็นยานท่ีคึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนท่ีบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปิด
ไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร
คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปป้ิงยานซูซูกิโนะได

่ ่ ่



พักท่ี Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย
5 วันกอนวันเดินทาง)

โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

คิตต้ี คาเฟ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

เป็นรานกาแฟอันมีชื่อท่ีอยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง "คิตตี้"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



้ ่

ซัปโปโร

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

ดิวต้ีฟรี

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ีใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหได
เห็นกัน

เป็นโรงงานสุดนารักท่ีมีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหนา ท่ีน่ีประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนียแลนด นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิตเป็นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมท้ังชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง
และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

บุฟเฟตขาปูยักษ

ทานูกิโคจิ

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปู+ชาบูหมูไมอ้ัน

 Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวซัปโปโร, ฮอกไกโด

โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน อิสระถายรูปและซ้ือของท่ีระลึกดานหนา)

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได (อาหารเท่ียงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดิน

ทางเน่ืองจากรถมีท่ีน่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง

ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดในซัปโปโร เป็นตลาดท่ีคึกคักและมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป
โปโรและผลิตภัณฑจากท่ัวฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีราน ราคาไมแพง ท่ีสั่งตรงมาจากท่ีตางๆ
ของออกไกโดและทานสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากตางๆไดท่ีน่ี (อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหาร
ทะเลสดๆ)

จนไดเวลานําทานมาสงท่ีโรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ
ตามอัธยาศัยอาทิ เชน

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของศาสนานิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1869 นับตั้งแตกอสรางมาก็
มีอายุมากกวา 140 ปีแลว และไดมีการอัญเชิญเทพมาประทับท้ังหมด 4 องค คนญ่ีป ุนมักมาขอพรกันท่ีศาลเจาโดยเฉพาะในวัน
สําคัญๆ เชน วันปีใหม วันเกิดครบรอบอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆชวงซากุระบานบริเวณศาลเจายังมีท้ังตนบวย และตนซากุระ

เนินเขาแหงพระพุทธเจา The Hill of the Buddha เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของซัปโปโรอยูภายในพ้ืนท่ีของสุสาน
Makomanai Takino Cemetery มีความโดดเดนเน่ืองจากเป็นองคพระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว
ดวยโดมทรงกลมใตดิน ลอมรอบไปดวยทุงลาเวนเดอรนับแสนตนท่ีจะเปล่ียนพ้ืนท่ีของเนินเขาใหเป็นสีสันตางๆไปไมซ้ํากัน
ตลอดปีตามชวงฤดู คาทัวรไมรวมคาเขา (ทางสถานท่ีเก็บคาบริจาคเพ่ือใชทํานุบํารุงสถานท่ี 300 เยน (บริจาคดวยตัวเองหนาทาง
เขา) ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง 500 เยน

อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา
โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอ
นิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร
JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน
เหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ
โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็ น ศูนยรวมรานราเมน
ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000
เยน)

ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลง มาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็ นยานท่ีคึกคักและมี ชีวิตชีวาท่ีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนท่ีมีการเปิ ดไฟตามปายไฟ
โฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกท่ีตั้งอยูในยานแหงน้ี นอกจากนั้นยังเป็นแหลงชอปป้ิง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย
ยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกท่ีนักทอง
เท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแหงน้ี

ทานุกิโคจิ เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคา
ตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin เพ่ือไม
เป็ นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เลือกซ้ือบัสเสริม Option Tour (มีบัสและไกด)
หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมน้ีเป็นการเสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบื้องตน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซ้ือใดๆท้ัง

สิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น

อัตราคาบริการ /ทาน
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน

เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน

เดินทาง 26-30 ทาน ราคา 2,000 บาท/ทาน

เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน

่ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ -
ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดินทางเน่ืองจาก
รถมีท่ีน่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

พักท่ี Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย
5 วันกอนวันเดินทาง)

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยาง
เต็มอ่ิมหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก
ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

 คํ่า  Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญ่ีป ุนแปลวา อิฐสีแดง กอสรางเมื่อ
ปีค.ศ.1888เป็นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สรางจากอิฐจํานวนกวา 2.5 ลานกอน ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

นําทานถายรูป หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นอาคารประวัติศาสตรท่ีสวยงามลอมรอบดวยอาคารทันสมัยในเมือง สรางขึ้นในปี
1878 เพ่ือใชเป็นสถานท่ีฝึกซอมของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสรางขึ้นโดย American E. Howard
& Co.และตั้งแตนั้นมานาฬิกาเรือนน้ีก็ไดตีดังตอเน่ืองทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกวา 100 ปี

จากนั้นชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีเหลาพันธุไมและแปลงดอกไมแตงแตมสีสันตลอดทุกฤดูกาลเป็นท่ีพัก
ผอนหยอนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน
ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออท่ัมเฟสซ่ึงรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซ่ึงพัฒนามาเป็นเทศกาล
ระดับโลก

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ

14.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เท่ียวบินท่ี XW145 (คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง)

ค่ํา

20.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

สวนโอโดริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของ
ญ่ีป ุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ี
เคยเป็นท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

ทาอากาศยานชิโตเสะ บาย

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10-11 ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00 น. ถึงเวลา  19.00 น. ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง

่ ่ ่



เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม

การซ้ือท่ีน่ังอัพเกรดเพ่ิมเป็นการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีน่ังท่ีตองการอัพเกรดเต็ม ทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพัก
หอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Nok Scoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
ไมเกิน 7 กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1500 บาท สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

้



3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
โปรแกรมหรือท่ีพักอาจมีการสลับวันไดแตทานจะไดทองเท่ียวครบตามโปรแกรม

ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการ (สั่งซ่ือบนเครื่องเทานั้น) / อัพท่ีน่ังรายละเอียดทายรายการทัวร

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


