
 

 
 

 
 
   

CODE:JXW883 Hokkaido โก้จริงๆ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โอตาร ุโทยะ 6D4N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อ้ัน!!! อิสระฟรีเดย์1วัน เที่ยวง่ายสะดวกสบาย 

ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครบครันไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 

แหล่งช้อปปิ้ง ร้านกินดื่ม โนโบริเบทสึ เมืองขึ้นชื่อเรื่องน้้าพุร้อน ออนเซนธรรมชาติของญี่ปุ่น บ่อจิโกคุดานิ บ่อที่งดงามมี

ชื่อเสียง โอตารุเมืองท่าเรือเล็กๆสุดน่ารัก มีเสน่ห์ของความโรแมนติกชวนให้หลงใหล ฮาโกดาเตะ สัมผัสเสน่ห์เมืองเหนือสุด

ประทับใจ เมืองท่าท่ีรุ่งเรืองในอดีต มีทิวทัศน์ยามค่้าคืนสวยงามเป็นอันดับต้นๆ โทยะโกะ ชมวิวทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจาก

ปากปล่องภูเขาไฟ อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจ้านวนมาก 

JXW883 HOKKAIDO โก้จริงๆ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร 

โอตารุ โทยะ 



 

 
 

 

หมายเหตุ: 

โปรแกรมแต่ละวันอาจมีการสลับท่ีเที่ยวได้ ท่านจะได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรม 

ไฟล์ทบิน 

Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหตุ: ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการ (สั่งซื่อบนเครื่องเท่านั้น) 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบินนิวชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุ
ดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ออนเซ็นโทยะ/นิเซโกะ  อาหาร เย็น 

3  โอชามัมเบะ - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ – ย่านโมโตะมาจิ - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - Hakodate 
Ropeway จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ        อาหาร เช้า, เที่ยง,เย็น 

4 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ– โงเรียวกาคุปาร์ค – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตา
ร ุ– โรงงานช็อกโกแลต  - ซัปโปโร – ร้านดิวตี้ฟรี  
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  (เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมู)    

5 ตลาดปลาโจไก(มีรถไกด์บริการพาไป) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour  
อาหาร เช้า   

6 ซัปโปโร – ท าเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ- สนามบินชิโตะเสะ -  
ท่าอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
อาหาร เช้า   

 

วันทีห่นึ่ง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

23.50น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) เจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 



 

 
 

 

วันทีส่อง    ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ –ออนเซ็น            

                                                                                                                            อาหาร เย็น 

04.00น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน Nok 

Scoot (XW) เที่ยวบินที่ XW146 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บน

เครื่องมีบริการจ าหน่าย/สั่งซื้อบน  เครื่องเท่านั้น ) 

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด 

(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้

น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับ

กระเป๋าเรียบร้อยและท้าภารกิจส่วนตัว น้าท่านขึ้น

รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่  เมืองโนโบริเบทสึ 

(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่า

จะเป็นต้นไม้,ทะเลสาบ,หนองบึ  งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นน้าท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ 

(Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ น้้าร้อนในล้าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก้ามะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าของย่านบ่อน้้าร้อนโนโบ

ริเบทสึ มองเห็นควันจากน้้าพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย น้าท่านเดินทางสู่บริเวณ

ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้าน

คน น้าท่านเดินทางไป จุดชมวิวโซโล Sairo View Point เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่อง

ภูเขาไฟนิชิยามนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศ

ตะวันตก สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พักออนเซ็น โทยะ/นิเซโกะ /โนโบริเบ็ทสึ  

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่1)  

หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท้าให้ผิวพรรณ

สวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 



 

 
 

 

ที่พัก: Kohantei Hotel Toya/Niseko Grand 

Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวัน

เดินทาง)   

 

วันทีส่าม    โอชามัมเบะ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ย่านโมโตะมาจิ - เนินชมวิวฮาจิมันซากะ –Hakodate  

               Ropeway จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ            อาหาร เช้า,กลางวัน,เย็น 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 2) 

น้าท่านเดินทางสู่ฮาโกดาเตะ 

ระหว่างทางผ่าน โอชามัม

เบะ เมืองที่ราบชายฝั่งในฮอก

ไกโดอยู่ ห่ า งจากซัป โป โ ร

ประมาณ 100 กม.ภูมิภาคนี้

เป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์  มีทั้งบ่อน้้าพุและ

เทือกเขา Showa-shinzan น้าท่านสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองตอนใต้สุด

ของฮอกไกโด ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะฮอกไกโดยที่เจริญรุ่งเรือง

ที่สุดจนได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ฮอกไกโด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ผสมผสาน

กันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและตะวันตกอีกด้วย น้าท่านเดินทางสู่ Red Brick Warehouse หรือ โกดังคาเนโมริ 

ศูนย์การค้าที่ประกอบขึ้นจากการน้าอาคารโกดังก่ออิฐแดงซึ่งถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1909 จ้านวน 4 หลังมาปรับปรุง

ใหม่ เพลินเพลิดไปกับการช็อปปิ้งและของกินแสนอร่อยมากมาย แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมา

ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาท้าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของ

สถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิ  มที่ท้าให้ความรู้สึกยังคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมอ่าว ปัจจุบันได้

ดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านเสื้อผ้า กิ๊ฟช้อป และร้านอาหาร อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามหรือเลือกซื้อสินค้า

ของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่3) 



 

 
 

 

บ่าย จากนั้นน้ าท่ านเดินทางสู่ย่านโมโตะมาจิ  

Motomachi หรือเรียกอีกอย่างว่า ท่าเรือเมือง

ฮาโกดาเตะ เป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยว

ส้าคัญหลักๆ ของเมืองไว้เกือบทั้งหมด นับเป็น

ย่านที่มีประวัติยาวนานเป็นร้อยปีและยังคง 

สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้  อย่างดีงาม ท่าเรือ

แห่งนี้นับเป็นท่าเรือแรกที่ เปิดให้มีการค้า

ระหว่างประเทศในปี 1854 ท้าให้มีผู้ค้าจ้านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก และได้ย้ายถิ่นฐานมา

อาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ(Mount Hakodate)  เรียกว่า“ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ 

(Motomachi District)”ตั้งแต่นั้นมา น้าท่านสู่ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ Hachiman-Zaka Slope จะเป็นเนินเขา

ที่ลาดตัวลงไปจนถึงทะเลที่ด้านล่าง ซึ่งหากยืนจากที่จุดนี้จะเป็นแนวต้นไม้สองข้างทางยาวตลอดแนว และเบื้อง

หน้าจะเป็นวิวของท่าเรือฮาโกดาเตะ,ท้องทะเลและภูเขาที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามนั่นเอง เนื่องจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

จึงท้าให้เป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ ในหน้าร้อนนั้นต้นไม้จะเป็นสีเขียว

สด แต่ในฤดูหนาวช่วงที่ใบไม้ร่วงและหิมะตก จะมีการประดับไฟ  ไว้ตามต้นไม้ เป็นจุดชมเทศกาล Hakodate 

Light Up ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวจากยอดเขาMt.Hakodate โดยนั่ง

กระเช้า Hakodateyama Ropeway (หมายเหตุ:กระเช้าอาจมียกเลิกการให้บริการกรณีมีลมพัดแรง หรือมีการ

ปิดซ่อมบ้ารุงทางบริษัทขอปรับรายการน้าขึ้นจุดชมวิวโดยรถบัสแทน) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮาโก

ดาเตะในยามค่้าคืนที่มีแสงไฟเรียงรายเปล่งแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ

เป็นจุดชมวิวกลางคืนสวยเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากฮ่องกงและเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี เป็นจุดชมวิวมุม

กว้างโอบล้อมด้วยทะเลและภูเขานับ และยังเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ท่ีดีที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับภูเขาอิ

นาซะ ที่นางาซากิและภูเขารอคโคที่โกเบ(Kobe) มีความสูง 334 เมตร นอกจากจุดชมวิวแล้วยัง มีร้านค้า

หลากหลายร้าน ร้านกาแฟ ร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารสไตล์โรงอาหารเปิดให้บริการด้วย สมควรแก

เวลาน าท่านเข้าที่พักออนเซ็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่4) 

หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท้าให้ผิวพรรณ

สวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

ที่พัก: Yunokawa Kanko Shoen Hotel / Yunohama Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 



 

 
 

      

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สี ่     ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ– โงเรียวกาคุปาร์ค – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ  

              – โรงงานช็อกโกแลต  - ซัปโปโร – ร้านดิวตี้ฟรี     อาหาร เช้า,กลางวัน,เย็น (เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมู) 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 5) 

น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดแห่งนี้นับเป็นสวรรค์ของคน

รักอาหารทะเล  สดใหม่ ร้านค้าต่าง ๆ จ้าหน่ายอาหารทะเลหลากหลาย

ชนิด ลิ้มลองเนื้อปูสด ๆ และอย่าพลาดลิ้มรสเมลอนและข้าวโพดที่น้ามา

ขายในตลาดซึ่งปลูกในฮอกไกโดที่มีรสชาดหวาน หอม อร่อย สมควรแก่น้า

ท่านเดินทางไป โงเรียวกาคุปาร์ค ที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยงาม มี ป้อมโงเรียว

กาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก (ค่าทัวร์

ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)บริเวณนั้นเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางปื  นใหญ่ซึ่งจะ

มองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตกสร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะ เพ่ือป้องกันเมืองฮาโกดาเตะ

จากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอ้านาจตะวันตก ไม่กี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงคราม

กลางเมืองระหว่างกองทัพผู้ส้าเร็จราชการและกองก้าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่   หลังจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใ  

ช้งานแล้วจึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี1910 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่6) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองใน

ฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 

เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้าน

ขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ 

รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูก

ออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากใน

อดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมา

จาก  การท้าการค้าระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรป

หลายประเทศ น้าท่านเที่ยวชม  



 

 
 

 

คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 

ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล้าเลี   ยงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้

ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่าย

ขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น้าท่านเที่ยวชม ชม

เครื่องแก้วโอตารุ แหล่งท้า  เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของ

จินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซ้ือได้ เมืองนี้

มีชื่อเสียงในด้านการท้าเครื่องแก้วต่างๆ จากนั้นน้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum 

ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSI  

C BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท้าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรี

มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท้ากล่องดนตรีแบบ

ที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการน้าเพลงกล่อง

ดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่น

ชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท้ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเองสมควรแก่เวลา

น้าท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน อิสระถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึก

ด้านหน้า) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไป

ด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นน้าท่านไปดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก

ราคาถูก อาทิเช่น เครื่องส้าอางค์ เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน หรือวิตามินบ้ารุง

ร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถ่ัว หรือน้้ามันตับปลาฉลามเป็นต้น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (ม้ือที7่) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาป+ูชาบูหมู  

 หลังอาหารเย็นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

 ท่านสามารถอิสระ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ เป็นย่านที่คึกคัก

มีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่้าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณา

บนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ 

บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยาม

ราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 

ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและ

บริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะได้  



 

 
 

 

พัก: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

 

วันทีห่้า       ตลาดปลาโจไก(มีรถไกด์บริการพาไป) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour   
                อาหารเช้า 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 8) 

 อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้ 

หมายเหตุ : มีบริการรถและไกด์ไปตลาด

ปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา 

กรุณาแจ้งกับไกด์ในวันแรกของการเดินทาง 

เนื่องจากรถมีที่นั่งกัดไม่มีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง 

ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝาก

ของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ

รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ร้าน ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมา

จากที่ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของ

ฝากต่างๆได้ที่นี่ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให้ท่านเลือกชิม

อาหารทะเลสดๆ) จนได้เวลาน้าท่านมาส่งที่โรงแรมและหรือ JR 

ทาวน์เวอร์ อิสระให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินท างสู่สถานที่

ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทเิช่น 

อาคารเจอาร์ทาวเวอร์(JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้ง

ห้ า ง ส ร รพสิ น ค้ า  โ ร ง แ รม  โ ร ง

ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน 

BIG CAMERA จ้าหน่ายกล้องดิจิตอล

, เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ

อิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน  



 

 
 

 

UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส้าอาง อาคาร JR TOWER มี

จุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือ

เมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค้่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวน

โอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ น ศูนย์

รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุ ดชม

วิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ 

เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริ

ประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุด

ของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค้่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟ

โฆษณาสีสัน ต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยัง

เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์

ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่

แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี - ทานุกิโคจิเป็นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุง

บังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนว 

ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin 

Sapporo White Illumination 2019-2020 

.งานประดับไฟฤดูหนาวครั้งยิ่งใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มีการจัด

ประดับไฟกว่าสี่แสนดวงจะจุดส่องสว่างทั่วทั้งเมือง ตลอดหนาว 

Odori Park : 22 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2019  

หน้า JR ซัปโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 

ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 มี.ค. 2020 

 เลือกซื้อOption Tour (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทัวร์เสริมนี้เป็นการเสนอขายทัวร์เสริมวันฟรีเดย์
เบื้องต้น ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของ
ลูกค้าแต่ละท่านเท่านั้น 
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 
 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พัก: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

 

วันทีห่ก    ซัปโปโร – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตเสะ –  
               ท่าอากาศยานดอนเมือง                    อาหารเช้า 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่ 9) 

น้าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หรือ อะคะเร็งงะ

(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.1888เป็น

อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท้าเนียบ

รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ้านวน

กว่า 2.5 ล้านก้อน ให้ท่านได้เก็บภาพ

ความประทับใจตามอัธยาศัยแล  ะน้า

ท่านถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร  เป็น

อาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงามล้อมรอบ

ด้วยอาคารทันสมัยในเมืองสร้างขึ้นในปี 

1878 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสร้างขึ้นโดย American E. 

Howard & Co.และตั้งแต่นั้นมานาฬิกาเรือนนี้ก็ได้ตีดังต่อเนื่องทุกชั่วโมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี  จากนั้นน้าท่าน

ชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไม้และแปลงดอกไม้แต่งแต้มสีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นที่

พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัป โปโร ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและ

เบียร์การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดูหนาวมีเทศกาล 

 



 

 
 

 

หิมะซึ่งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลกได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอิน

เตรียมเดินทางกลับ อาหารกลางวันอิสระ 

14.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เที่ยวบินที ่XW145 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจ าหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง) 

20.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหตุ 

26-31 ตุลาคม 62 26,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 
ปี(Infant) 7,000 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,500 34  

28ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 62 26,888 10,500 34  

2-7 พฤศจิกายน 62 26,888 10,500 34  

4-9 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 34  

9-14 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 34  

11-16 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 34  

16-21 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 68  

18-23 พฤศจิกายน62 29,888 10,500 68  

23-28 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 34  

25-30 พฤศจิกายน 62 27,888 10,500 34  

30พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 62 29,888 10,500 34  

2-7 ธันวาคม 62 29,888 10,500 34  



 

 
 

7-12 ธันวาคม 62 32,888  

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 
ปี(Infant) 7,000 

บาท 

 

 

 

10,500 34  

9-14 ธันวาคม 62 29,888 10,500 34  

14-19 ธันวาคม  62 29,888 10,500 68  

16-21 ธันวาคม 62 29,888 10,500 68  

21-26 ธันวาคม 62 31,888 10,500 68  

23-28 ธันวาคม 62 34,888 10,500 68  

28ธันวาคม-2มกราคม 63 43,888 10,500 68  

30ธันวาคม-4มกราคม 63 43,888 10,500 68  

4-9 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

6-11 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

11-16 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

13-18 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

18-23 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

20-25 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

21-26 มีนาคม 63 29,888 10,500 34  

23-28 มีนาคม 63 29,888 10,500 34  

 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น 

ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  

 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯ

ขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 

 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 
และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง  

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ตั๋วภายในประเทศแนะน าให้จองสายการบิน NokAir เพ่ือความสะดวกในการแก้ไขกรณี

ไฟล์ทต่างประเทศมีเปลี่ยนแปลง) 

3.การช าระค่าบริการช้าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทาง 20วัน  

**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด 



 

 
 

 

การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อท่ีนั่งเพ่ิม 

การซื้อที่นั่งอัพเกรดเพ่ิมเป็นการซื้อบริการเสริม กรณีที่นั่งที่ต้องการอัพเกรดเต็ม หรือโควต้าการอัพเกรดที่นั่งของตั๋วซีรีย์ทัวร์เต็ม

ท่านไม่สามารถยกเลิกการจองทัวร์ได้ 

 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมช้าระค่าท่ีนั่งได้ดังนี้ 

- ที่นั่งชั้น Scoot Plus ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทางอย่างช้า14วัน  ที่

นั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นที่นั่งแถวหุ้มหนังเต็มเบาะที่ให้พ้ืนที่วางขาถึง 38 นิ้ว (96.5 ซม.) และความกว้าง 17-21.7 นิ้ว 

(42.16 – 55.1 ซม.) พนักพิงเอนหลังขนาด 8 นิ้ว (20.3 ซม.) เพ่ิมพ้ืนที่พักเท้าและที่เท้าแขนที่พับ (ฟรี! อาหารและเครื่องดื่ม/

สัมภาระเชคอินที่ 30 กก.) 

- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้ 

โซน แถวที ่ ประเภทท่ีนั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยน

พักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้ 

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot ก้าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น

เครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย 

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

 ซื้อน้้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง 10 วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ (ราคาต่อเที่ยว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไม่จ้ากัดจ้านวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบ น้้าหนักสูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม

ได้ 



 

 
 

 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ช าระเงินบาท ท่านละ 1,700 บาท ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ าใจจากท่าน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น) 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4.ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ้านักระยะสั้น 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 



 

 
 

 

 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 

    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 



 

 
 

 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันในวันท้าทัวร์เต็มวัน ตามโปรแกรมการเดินทางรวมจ้านวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-11 ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท้าไว้ส้าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัท
ฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ด้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 


