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หบุเขานรกจิโกกดุานิ | คลองโอตารุ | ช้อปปิง้ทานกิุโคจิ | ซซูกิูโนะ  
เที่ยวเต็มไมมี่วนัอิสระ |  ขาป ู| พกัซปัโปโร 3 คืนเต็ม 

 

 

  

HOKKAIDO โอ้โห โก้จัง 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง  กันยายน 2562 

เร่ิมต้นเพียง  28,900 บาท 

.- 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซปัโปโร  (สนามบนิชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร  (สนามบนิชิโตเซะ) - โนโบริเบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ-ภเูขาไฟโชวะ –ซปัโปโร– ช้อปปิง้ ทานกุิโคจิ 

วนัท่ี 3. ร้านของฝากท่ีระลกึ – เลือกซือ้ผลติภณัท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี –โรงเป่าแก้วคิ
ตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– มติชยุเอาเล้ตท์ – บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 
วนัท่ี 4.ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผา่นชมหอนาฬกิาเมืองซปัโปโร - ตลาดปลาซปัโปโร่โจไง – อิออน มอลล์ ซปัโปโร่ –  

ช้อปปิง้ JR TOWER  

วนัท่ี 5. ซปัโปโร  (สนามบนิชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )  
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1) 

20.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมี
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้ ] 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –  
ภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปป้ิง ทานุกิโคจิ 

08.00 น. เดนิทางถึง  สนามบนิชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว   [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก

อย่างวา่ “หบุเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะท่ีน่ีมีทัง้
บ่อโคลนและบ่อน า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณท่ีมีควันร้อนๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ท่ีคอยคุ้มกนัภยัให้ผู้มาเยือนดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของท่ีน่ีไม่ว่าจะเป็นร้านขายของท่ีระลึกห้องน า้
จะมีป้ายตา่งๆท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 ชมด้านลา่งภเูขาไฟโชวะ (Showa shinzan) ซึ่งมีอนเุสาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ

ภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พร้อมบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ 
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 ช้อปปิง้ถนนทานกุิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปปิง้เก่าแก่ ท่ีเปิดให้บริการยาวนานกวา่ 100 ปี จดุเดน่ของย่านนีค้ือการสร้าง
หลงัคาท่ีคลมุทัว่ตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะเข้า ก็สามารถมาเดนิช้อปปิง้ได้อย่างสบายใจ นอกจากนีย้ังมีร้านค้า
มากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรส่วนสินค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนด์ดงัอย่าง Uniqlo, New 
Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และท่ีจะพลาดไมไ่ด้เลยก็คือร้าน Daiso ท่ีทกุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน Donkiท่ีมี
ขายทกุอย่างตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาท่ีถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงท่ีน่ีก็มีร้านอาหารดงัๆ
หลายร้านคอยให้บริการอยู่ด้วย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั ณ ทานกุิโคจิ 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ร้านของฝากที่ระลึก  – เลือกซือ้ผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต –  
โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ 
ฮัลโหล คิตตี ้– มิตชุยเอาเล้ตท์ – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้

สนิค้าภายในร้าน 
 แวะซือ้ของฝากท่ี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของ

โรงงานถูกสร้างขึน้ในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของท่ีนีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปให้คนท่ีท่านรักทาน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไม้ติดมือ
กลบับ้านได้ 

 เดนิทางสู ่เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ร้างเม่ือปี 
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1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมี
การถมคลองคร่ึงหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดนิเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 ชม นาฬกิาไอน า้โบราณ สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน า้ มีเสียงดนตรีดงัขึน้ทุกๆ 15 

นาที เหมือนกบันาฬกิาไอน า้อีกเรือนท่ีแคนาดา 
 พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวั

อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมือง โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางด้าน
การเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่า
แก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลกึแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 
1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของโรงงานแห่งนีก้็คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้ว
นัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวธีิการเป่าแก้วให้กบันกัท่องเท่ียวด้วย 

 ร้านกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าและถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

 แหล่งช้อปปิง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด 
ตัง้อยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยัง สนามบินชิโตเซ่ เปิดให้บริการเม่ือเดือน
เมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนั่ง 
และร้านจ าหน่ายสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร **พเิศษสดุๆ กบัเมนปูสูดุอร่อย 3 ชนิด แบบไมอ่ัน้** 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัป
โปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง – อิออน มอลล์ ซัปโปโร่ – ช้อปป้ิง JR TOWER 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ีซัปโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าท่ีมี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้เร่ิมตัง้แต่การมาสักการะในวันปีใหม่ ก ารปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและ
อื่นๆ เ ป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอ ุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย และจะคราคร ่ าไปด้วย
นักท่องเท่ียวท่ีมาชมดอกซากุระและดอกบ๊วยซึ่งจะบานสะพร่ังพร้อมๆ กันเม่ือฤดูใบไม้ผลิมาเยือน  

 ชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นี
โอบาร็อคอเมริกา ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อน
เป็นอิฐท่ีท ามาจากหมูบ้่านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตกึนีผ้า่นการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปท่ีท าการหลงัใหม่เป็น
ตกึใหมท่นัสมยัสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่ทางด้านหลงัตกึเก่า แตค่วามงดงามท่ีเห็นนัน้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้
เม่ือปี พ.ศ.2454 แตด้่วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงได้รับการขึ น้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทาง
วฒันธรรมส าคญัของชาตเิม่ือปี พ.ศ. 2512 
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 ผา่นชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตัง้อยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสงูสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและ

เป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยัฮอกไก
โดแต่ได้ปรับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ 
และด้วยความเก่าแก่ท่ีอยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่ งหนึ่ง
ของเมืองซปัโปโร 

 ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมือง ร้านค้าต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอ่ืนๆในท้องถิ่น เช่น 
ข้าวโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไมแ่พงมากนกั 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 
 อิออน มอลล์ ซัปโปโร (Aeon mall Sapporo) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองซัปโปโร อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝาก 

ของท่ีระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดกูาล และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ได้ท่ีน่ีเช่นกนั 
 JR TOWER แหล่งท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ เช่น ร้าน BIC CAMERA จ าหน่าย

กล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยงัมี พพิธิภณัฑ์ราเมน เป็นแหลง่รวมราเมนช่ือดงัทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันท่ีน่ี 
ให้นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบราเมนได้ลิม้รสชิมราเมนจากเมืองตา่งๆ ได้อย่างจใุจ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ แหลง่ช้อปปิง้ 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ621/09.55 – 15.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หรือรับกล่อง SET BOX อาหาร 
  น าท่านเชค็เอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดนิทางไปยัง สนามบนิชโิตะเซะ 
 ถึง สนามบนิชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
**หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO โอ้โห โก้จัง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-12 ก.ย. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 
วนัท่ี 22-26 ก.ย. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 
วนัท่ี 25-29 ก.ย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 7,900.- 26,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
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ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
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3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 

 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


