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Hokkaido Autumn Love 5D3N 
ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตารโุน โบรเิบทส ึ

พกัโทยะหรอืนเิซโกะ ออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื อสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดย ์1 วนั 
บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่A330-300 น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

Wifi on bus + แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ตข์าปแูละชาบหูมไูมอ่ ัน้ !!!! 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ620 23.55-08.40 

2 สนามบนินวิชโิตเสะ-โนโบรเิบทส–ึจโิกคดุาน-ิน ัง่กระเชา้Usuzan Ropeway–โทยะ-ทะเลสาบโทยะ-จุด
ชมววิไซโล - ออนเซ็นโทยะ/นเิสะโกะ  เทีย่ง,  เย็น   

3 โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ี ซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ- 

รา้นดวิตีฟ้ร ี–ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-สวนสาธารณะโอโดร-ิ ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ
 เชา้, เทีย่ง,  เย็น  (บฟุเฟ่ตข์าปู+ชาบหูม)ู 

4 ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour 

 เชา้ 

5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ621  09.55-15.10    เชา้                                    

 



 
 

HJ0519 : HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N (XJ) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1-5 กนัยายน 62  25,888  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

4- 8 กนัยายน 62 25,888 9,500 30  

8-12 กนัยายน 62 26,888 9,500 30  

11-15 กนัยายน 62 26,888 9,500 30  

15-19 กนัยายน 62 26,888 9,500 30  

18-22 กนัยายน 62 26,888 9,500 30  

22-26 กนัยายน 62 26,888 9,500 30  

25-29 กนัยายน 62 26,888 9,500 30  

29 กนัยายน – 3 ตลุาคม 62 26,888 9,500 30  

2-6 ตลุาคม 62 27,888 9,500 30  

6-10 ตลุาคม 62 27,888 9,500 30  

9-13 ตลุาคม 62  27,888 9,500 30  

13-17 ตลุาคม 62 29,888 9,500 30  

16-20 ตลุาคม 62 27,888 9,500 30  

20-24 ตลุาคม 62 27,888 9,500 30  

23-27 ตลุาคม 62 29,888 9,500 30  

27-31 ตลุาคม 62 27,888 9,500 30  

30 ตลุาคม -3 พฤศจกิายน 62 27,888 9,500 30  

31 ตลุาคม– 4 พฤศจกิายน 62 27,888 9,500 30  

1-5 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 30  

6-10 พฤศจกิายน 62 24,888 9,500 30  

7-11 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 30  

8-12 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 30  

13-17 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 30  

14-18 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 30  

15-19 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 30  

20-24 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 30  

21-25 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 30  

22-26 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 30  

27 พฤศจกิายน-1 ธนัวาคม 62 26,888 9,500 30  

28 พฤศจกิายน-2 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 30  

29พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 30  

 

ไฟลท์บนิ THAI AIR ASIA X 
Departure :DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 

Return      :CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 

 

 

 



 
 

HJ0519 : HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N (XJ) 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

20.30น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า  
23.55น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA 

X เทีย่วบนิที ่XJ620 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

วนัทีส่อง  สนามบนินวิชโิตเสะ – จโิกคดุาน-ิ น ัง่กระเชา้Usuzan Ropeway -โทยะ-ทะเลสาบโทยะ-จดุชมววิไซโล -  
               ออนเซ็นโทยะ/นเิสะโกะ   อาหาร เทีย่ง,เย็น  
 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด 
(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั  รับ

กระเป๋าเรียบรอ้ยและท าภารกจส่วนตัว น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบ
รเิบทส ึเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไกโดอุดมสม  
บูรณไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ,  หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนัน้
น าท่านชม หุบเขานรกจโิกคุดาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลน
เดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชัว่กัลป์ น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่ง  นี้มแีร่ธาตกุ ามะถนัซึง่
เป็นแหลง่ตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพุรอ้นพุ่ง
ข ึน้  มาตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศยั   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ โชวะชินซงั ปารค์ (Showa Shinzan Park) น าท่านน ัง่
กระเช้าอุสุซงั (Usuzan Ropeway) (ขอสงวนไม่ข ึ้นในกรณีที่อากาศไม่

เอื้ออ านวยโดยจะเปลี่ยนเขา้ฟารม์หมีแทน) ชมทัศนียภาพของ ภูเขาไฟอุส ึ
(Mt. Usuzan) และ ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟที่
เกดิข ึน้ใหม่มอีายุนอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิข ึน้จากการเกดิแผ่นดนิไหวและ

กอ่ตัวข ึน้บนพื้นทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัย
จักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวันก ามะถนัลอยอยู่เหนือปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยู่

ใกลก้บัภเูขาไฟอุส ุปัจจุบันอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาตแิห่งพเิศษ ใหท้า่นชมและบันทกึภาพเป็นที ่หรอืทา่นสามารถอสิระชม
แหลง่อนุรักษ์หมสีนี า้ตาลหรอืเรยีกวา่ ฮกิมุะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ชม) เป็น

พันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ 
และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ ใหท้า่นตืน่ตากบัความน่ารักของนอ้งหมีและประหลาด
ใจกับหมีแสนรูท้ี่ท าท่าทางตลกๆใหท้่านชมหรือท่านสามารถซื้อของที่ระลกึ

ของฝากที่รา้นค่าบรเิวณโชวะซนิซังปารค์ไดต้ามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู่

บรเิวณทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วมีคนมาเยี่ยมชมปี

ละ 4 ลา้นคน น าท่านเดนิทางไป จดุชมววิโซโล Sairo View Point เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะจากมุมสงู สามารถ
มองเห็นทศันียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอุส ุเขาโชวะ
ชนิซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชยิามนอกจากนี้ยัง

สามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์ ึง่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจแิห่งเอโซะ
ทางทศิตะวันตก สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กัออนเซ็นโทยะ/หรอืนิ

เสะโกะ  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่2 )  

หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีีก
ดว้ย 

ทีพ่กั: Hanabi Hotel Toya /Niseko Grand Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวนัเดนิทาง)  
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วนัทีส่าม     โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ี ซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแลต 
                  อชิยิะ - รา้นดวิตีฟ้ร ี–ทีท่ าการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-สวนสาธารณะโอโดร-ิ ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ 
                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่3 ) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่า
เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมืองท่า

เล็กๆทีม่ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มี
รา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ย
บรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของ

บา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้บั

อิทธิพลมาจากการท าการค า้ระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสาย
วัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 

คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสนิคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง เมื่อวทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึ

ถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ที่
ม ี ชือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ 
และยังมีเครื่องแกว้หลากหลายให  ้ ท่านชืน่ชม และเลอืกซื้อได ้เมืองนี้มีชือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ ให ้
ทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบท
กว ีทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท า

ใหท้า่นผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 
แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิ
และเพลงมาประกอบกัน มีบรกิารน าเพลงกล่องดนตรีทัง้เพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดโีปสการด์ส่งได ้

โดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆใน
แบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

น าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร น าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทวัร์
ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น 

ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ให ้
ท่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไปรา้นดวิตีฟ้ร ีให ้
ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก  อาทิเช่น  เครื่องส าอางค์ เครื่องไฟฟ้า 

ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF 
และ6GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน ้ามันตับ

ปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจ ิเป็นตน้ น าทา่นเดนิทาง
สู่ ตกึท าเนยีบรฐับาลเก่าเร ิม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.

2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดย
ลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซา
ซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไ  ปจ านวนมากกว่า 

2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้ใชเ้ป็นที่ท าการรัฐบาลฮ
อกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกที่
ไดท้ างานในตกึนี้คือ มิจ ิโตช ิอิวามูระ (Michitoshi 

Iwamura) แลว้ใชง้านต่อเนื่ องยาวนานถึง 80 ปี 

กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหม่เป็นอาคารทันสมัยสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยู่ดา้นหลัง
ตกึ น าท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยู่ใจกลางเมือง

ซปัโปโร ซึง่แยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้ในชว่งฤดูรอ้น
จะเป็นพื้นทีส่เีขยีวทีง่ดงาม และชว่งตน้เดอืนกุมภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลักในการ

จัดเทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดูดนักท่องเที่ยวท ารายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโด
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มากมาย น าท่านถ่ายรูป หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งข ึน้จากไม ้ออกแบบดว้ย
ศลิปะแบบอเมรกิันเป็นทีรู่จ้ักในฐานะสญัลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศ
แทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่างเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นทานุ

กโิกจ ิเป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวีติโด ยเฉพาะในเวลาค า่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนั
ประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ 

รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่ อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมา
เรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด 

ค า่  รบัประทานอาหาร (มือ้ที ่5 ) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป ู+ชาบหูม ู 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัซปัโปโร 

ที่ พ ั ก : ToyokoInn Saporo Susukino Minami/APA HOTEL & Resort Sapporo ห รือ ร ะ ด ับ

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
วนัทีส่ ี ่    ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื 

              ซือ้บสัเสรมิ Option Tour       อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัหรอืทา่น

สามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้ (อาหารเทีย่งและเย็น

อสิระตามอธัยาศยั) 
 

หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก กรณีท่าน
ประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทางเนื่องจากรถมีที่น่ังกัดไม่มีค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซัปโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของ
ฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคา
ไม่แพง ทีส่ั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่นี่ (อสิระ

อาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้่านเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)จนไดเ้วลาน าท่านมาส่งที่โรงแรมและหรือ JR 
ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศยัอาท ิเชน่ 

 
ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานกิายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ 1869 นับตัง้แต่
กอ่สรา้งมาก็มีอายุมากกว่า 140 ปีแลว้และไดม้กีารอัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4องค ์คนญีปุ่่ นมักมาขอพรกนัที่

ศาลเจา้โดยเฉพาะในวันส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันเกดิครบรอบอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆชว่งซากุระบานบรเิวณ
ศาลเจา้ยังมทีัง้ตน้บ๊วย และตน้ซากุระ รวมกนัอยู่มากมายเมือ่มาทีน่ี่จะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม ้ทัง้ 2 
ชนดิได ้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและเลอืกซือ้เครือ่งราง Omamori ไดต้ามอัธยาศยั  
 
เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha เป็นสถานที่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ของซัปโปโรอยู่ภายในพื้นที่

ของสสุาน Makomanai Takino Cemetery ทีเ่ปิดใหเ้ชา้ชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์
พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไวด้ว้ยโดมทรงกลมใตด้นิ ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอรนั์บ

แสนตน้ทีจ่ะเปลีย่นพื้นทีข่องเนนิเขาใหเ้ป็นสสีนัต่างๆไปไม่ซ ้ากันตลอดปีตามชว่งฤดู โดยบรเิวณสถานทีด่ังกล่าว
ไดร้ับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนกิชือ่ดังของญี่ปุ่ น โดยบรเิวณทางเขา้จะม ี สระน ้า และอุโมงคค์วาม
ยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีรา้นกาแฟและรา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปั้นหนิจ าลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร ์

และรูปปั้นหนิจ าลองของสโตนเฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพสว  ยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้(ทางสถานที่
เก็บค่าบรจิาคเพือ่ใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จุดชมววิมุมสูง500
เยน 

 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทัง้

ห า้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น  BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น ,รา้น MATSUMOTO 
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KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั ้งกลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ย่านซูซูก ิ

โนะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมืองตดิ ๆ กันมีตกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มีอยู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัว๋ข ึน้จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

 
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมอืงซัปโปโร 
โดยอยู่ถดัลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ 

นย่านทีค่กึคกัและมี ชวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่ีการ
เปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้
ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีตา่งๆ 

ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอก
ซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี - ทานุกโิคจิ

เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ ม ี
ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่าง
สถานี Subway Odori และ Susukin เพือ่ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารกลางวันและอาหารค า่ตาม

อัธยาศยั 
 

มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่ น อาทิ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯล ฯ  เลื อกซื้ อ ก ระ เป๋ าไฮไซ  BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิา

หรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื่นๆอีก

มากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย วธิไีป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจ าทาง ลง
ทีป้่าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจ าทาง ลงที่
ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

• (เสารอ์าทติย์และวันหยุด) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนา้สถานี Sapporo Station ประมาณ 40 
โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงทีป้่าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 

 เลอืกซือ้บสัเสรมิ Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทวัรเ์สรมิวัน

ฟรเีดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทางของ
ลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 

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  
Optionที1่: ตลาดปลา โจไก - ฟูราโน ่- โทมติะฟารม์-ฟารม์ชกิไิซโนะโอกะ - เมอืงบเิอะ- 

Patchwork road หรอื บอ่น า้สฟ้ีา Blue Pond  – ซปัโปโร 
Optionที2่ : ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก-เนนิพระพุทธเจา้ - ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park 

– จดุชมววิภูเขาMoiwa (ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้) 
หมายเหต ุ: หากลกูคา้ซือ้บัสเสรมิวันฟรเีดย ์สามารถปรับโปรแกรมในเสน้ทางเทีย่วไดป้รกึษาโปรแกรมกบั
ไกดไ์ดห้นา้งาน ***รถบสับรกิาร 08.00-19.00*** 



 
 

HJ0519 : HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N (XJ) 

ที่ พ ั ก : ToyokoInn Saporo Susukino Minami/ APA HOTEL & Resort Sapporo ห รื อ ร ะ ด ั บ

ใกลเ้คยีงกนั  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้      ซปัโปโร  - สนามบนิชโิตะเซะ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                    

                   เชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น 

Set Box แทน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการTHAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

15.10 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่น ัน้ ค่าทวัรท์ ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง  
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
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ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้
การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุป๊ทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขา
ไดอ้ย่างเต็มที ่

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ 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 แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ 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. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

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

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
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ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ 
ใน ระห ว่ า งก า ร เดิน ท างได ้ จ ากบ ริษั ท  ป ระกั น ทั่ ว ไป  แ ล ะค ว รศึก ษ า เงื่ อ น ไข ค วามคุ ้ม ค รอ ง ให ้ล ะ เอี ย ด ) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


