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รหัสโปรแกรม : 23813 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายการทวัร ์
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค่ำ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) XJ620 (23.50-08.40) - - - 

วนัทีส่อง 

สนามบนิชโิตเช ่– เมอืงโนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– กระเชา้อสุซุงั –  
ฟารม์หมสีนีำ้ตาล – โนโบรเิบทส ึ
 NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

- ✓ HTL  

 

วนัทีส่าม 
เมอืงโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– คลองโอตาร ุ– โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ – มติซยุ เอา้ทเ์ลต็ – เมอืง
ซปัโปโร ✓ ✓ - 
 RAFFINATO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ี ่
ทำเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – หอนาฬกิาซปัโปโร – สวนสาธารณะโอโดร ิ– ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลา
นโิจ –พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – ชอ้ปปิง้ซซูกูโินะ ✓ - - 
 RAFFINATO SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเช ่– สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) 
XJ621 (09.55-15.10) ✓   
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

***รำคำขำยเป็นรำคำโปรโมชัน่ไม่มีของแจกและไม่มีรำคำเด็ก*** 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง    กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

20.30  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

 *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มปีระกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดังนัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 

หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ) 

23:50 (ต.ค.) ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบิน XJ620  

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง...เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 
ช่วงกำรเดินทำง 

 
ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่ำน 

 
พกัท่ำนเดีย่ว จ่ำยเพิม่ 

 
จ ำนวนท่ีนัง่ 

7 – 11 ต.ค.65 36,999. - 6,000. - 35 

14 - 18 ต.ค.65 36,999. - 6,000. - 35 

21 – 25 ต.ค.65 38,999. - 6,000. - 35 

4 – 8 พ.ย.65 36,999. - 6,000. - 35 

11 – 15 พ.ย.65 36,999. - 6,000. - 35 

18 – 22 พ.ย.65 36,999. - 6,000. - 35 

25 – 29 พ.ย.65 36,999. - 6,000. - 35 
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วนัที่สองของกำรเดินทำง สนำมบินชิโตเช่ – เมืองโนโบริเบทสึ – จิโกคุดำนิ – กระเชำ้อุสุซงั – โนโบริเบทสึ 

02:50 (พ.ย.) ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบิน XJ620  

08:40 (ต.ค.) ถึง สนำมบินชิโตเช่ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทิตยอ์ุทยั ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมือง  

10:40 (พ.ย.) ถึง สนำมบินชิโตเช่ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทิตยอ์ุทยั ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมือง 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง...เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น มีชื่อเสียงด้านออนเซ็น เป็นเมืองที่

เหมาะส าหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซน็เป็นอย่างย่ิง  

จิโกคุดำนิ หรือ หุบเขำนรก ภายในบริเวณนี้ ประกอบไปด้วยบ่อน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเกิดขึ้ นตาม

ธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งพันปีก่อน ท าให้มีลักษณะคล้ายกระทะทองแดง  ซึ่งจะมีควัน

พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  จากใต้พิภพ ท าให้ผู้คนขนานนามที่แห่งนี้ ว่า หุบเขานรก และที่นี่ยังเป็นต้นก าเนิดบ่อ

ออนเซนที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทสึ ที่มีชื่อสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโดอกีด้วย 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  กระเชำ้อุสุซัง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้ นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน ท่าน

สามารถมองเห็นทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ และภูเขาโชวะชินซัน และจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งกจ็ะ

เหน็วิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภเูขาไฟอุสใุนปี 1977 

 ฟำรม์หมีสีน ้ ำตำล เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน า้ตาล นักท่องเที่ยวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน า้ตาลได้อย่าง

ใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเตม็วัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่า

เอน็ดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ กส็ามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะ

มองเหน็หมีสนี า้ตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสยีงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเลก็ ๆ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

   ที่พกั  NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ำแร่ที่คนญีปุ่่ นเช่ือกนัว่ำจะช่วยกระตุน้กำร

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
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วนัที่สำมของกำรเดินทำง เมืองโอตำรุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – คลองโอตำรุ –  

โรงงำนช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุย เอำ้ทเ์ล็ต – เมืองซปัโปโร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

เมืองโอตำรุ เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเทง็งุ ซึ่งเป็น

แหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที่มีชื่อเสยีง 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี มีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูก

สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของ ตัวเองขึ้นมาเป็นที่

ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อกีด้วย 

 คลองโอตำรุ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบ

ปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้ สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้น

จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเกบ็ไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการ

ถมคลองคร่ึงหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบ

คลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

โรงงำนช็อกโกแลต อิชิยะ ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่ น  ท่าน

สามารถเลือกซื้ อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่ง

เป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่ง

ด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อชอ็คโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านกยั็ง

จะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน 

มิตซุย เอำ้ทเ์ล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทนัสมัยแหล่งรวมพลของสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบ

รนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสนิค้าส าหรับทุกคน

ตั้งแต่สนิค้าแฟชั่นหญิงชาย และเดก็ จนถึงอุปกรณ์กฬีา และสนิค้า 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

 ที่พกั  RAFFINATO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่สีข่องกำรเดินทำง ท ำเนียบรฐับำลเก่ำฮอกไกโด – หอนำฬิกำซปัโปโร – สวนสำธำรณะโอโดริ – ศำลเจำ้ 

ฮอกไกโด – ตลำดปลำนิโจ– พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท ำเนียบรฐับำลเก่ำฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบารอ็คอเมริกาที่ใช้อฐิ

มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอฐิที่ท ามาจากหมู่บ้านซิโรอชิิและโทโยชิร่า ตึกนี้ ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 

ปีแต่ความงดงามที่เหน็นั้นได้รับการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญ

ของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอนำฬิกำซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอกีสญัลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโปโรอกีแห่งหนึ่ง 

สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2421 เดิมทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอ

นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันกยั็งสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความ

เก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่ง

ของญี่ปุ่ น 

สวนสำธำรณะโอโดริ สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลางถนนด้วยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็น

สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งในญีปุ่ น แต่ลักษณะทั่วไปจะดูคล้ายกบัเป็นเกาะกลางถนนขนาด
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ใหญ่อนัเป็นตัวแบ่งเขตเมืองออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นหนึ่ง

ในสถานที่จัดแสดงผลงานแกะสลักน า้แขง็จากฝีมือช่างแกะสลักจากทั่วโลก 

ศำลเจำ้ฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของลัทธชิินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี เชื่อกนัว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าโยฮะ

ชิระผู้พิทกัษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนนี้จึงมีผู้ศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี จากศาลเจ้ามีพื้นที่

เชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 ตลำดปลำนิโจตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 

และตลาดแห่งนี้ รู้จักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสตัว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้

จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ท่าเรือเลยทเีดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้ง

นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกนัเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเร่ือง ไข่

หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

 พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร (รวมค่าเข้า ไม่รวมค่าชิมเบียร์) เปิดเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยในอดีต

ที่นี่เคยเป็นโรงกลั่นในช่วงยุคเมจิมาก่อน ต่อมาภายหลังจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็น

พิพิธภัณฑ ์ด้านในของพิพิธภัณฑจ์ะแนะน าประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่ น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ 

สิ่งที่น่าจะถูกใจหลายคนกค็ือบริเวณด้านหลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรี 

ย่ำนซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของ

สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะใน

ยามค ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนัต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้

อปป้ิง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบ

นวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี้  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

 ที่พกั  RAFFINATO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง สนำมบินชิโตเช่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ 

09:55 (ต.ค.) ออกเดินทำงจำกสนำมบินชิโตเช่ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบิน XJ621 

11:55 (พ.ย.) ออกเดินทำงจำกสนำมบินชิโตเช่ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบิน XJ621 

15:10 (ต.ค.) ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้ืม 

17:50 (พ.ย.) ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้ืม 

 

**************************************************************** 
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ประกำศศส ำคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบับริษัท เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และบริษัทได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม

เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

 

 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์    กลุ่มสนี า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้  

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่ น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส่์วนตัวดังนี้   

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่ น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

กำรเดินทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย ส ำหรบัคนไทย เตรียมเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซีนครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนด

ของรฐับำลไทย มำกกว่ำ 14 วนัก่อนเดินทำง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งใหผู้ใ้ชบ้ริกำรทรำบว่ำ : โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถ

เปลี่ยนเป็นเงินได้  กำรบริกำรของรถน ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่นก ำหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สำมำรถขบั

เกินเวลำได ้ทางมัคคุเทศกแ์ละพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องขึ้นอยู่กบัสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

อตัรำน้ีรวม 

► เอกสารย่ืนวีซ่าญี่ปุ่ น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญี่ปุ่ น  

เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังนี้  

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเท่านั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่ นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัทางรัฐบาลญี่ปุ่ น 
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1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สำมำรถระบุที่นัง่บนเคร่ืองได ้สำยกำรบินเป็นผูก้ ำหนด Random Seat) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า (2-3 ท่ำน / หอ้ง) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั)  

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

10. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %    

11. ค่าประกนัสขุภาพ *ประเทศญี่ปุ่ นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นต้องซื้อประกนัสขุภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกนั 

50,000 USD/ท่าน 

 

อตัรำไม่น้ีรวม 

1. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน 1,200 บำท / ท่ำน 

2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดินทาง 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน า้หนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิ

กว่า 20 กโิลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช ารุดหรือ

ของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่ นและด าเนินการย่ืน 2,000 บาท 

6. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

 

 

เงื่อนไขในกำรส ำรองที่นัง่ 

- กรุณำจองล่วงหนำ้พรอ้มส ำเนำหนงัสือเดินทำงและช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 1 วนัหลงัท ำกำรจอง  

(กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองนอ้ยกว่ำวนัเดินทำง 25 วนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนทนัทีในวนัที่จอง

เท่ำนั้น) 

*ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนวนัเดินทำง 30 วนั (นบัรวมวนัเสำรแ์ละวนัอำทิตย)์ 

**กรณีที่ท่ำนช ำระค่ำทวัรท์ั้งหมดหรือบำงส่วนทำงบริษทัถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทั้งหมดน้ีแลว้ 
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(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่มีอำยุเหลือมำกกว่ำ 180 วนั นบัจำกวนัที่เดินทำง  บริษทัไม่

รบัผิดชอบหำกกรณี หนงัสือเดินทำงมีอำยุนอ้ยกว่ำ 180 และไม่สำมำรถเดินทำงไดห้รือโดนปฎิเสธจำกสำยกำรบินและ

เจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองนั้นๆ) 

 

    ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกบัตัวแทน

ต่างๆ หากเกดิกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ

ประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า

ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีนี้บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ช าระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่น

ให้ถ้าต้องการ 

 

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลกูคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน า้มันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพิ่ม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, 

จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5. ทำงบริษทัฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิง่ของสูญหำย อนัเนือ่งจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง ,กำรโจรกรรม 

และอุบติัเหตุอนัเกิดจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง 

6. หากท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

กำรยกเลิกส ำหรบักำรจอง 

ตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจ า 

   ของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 
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7. โปรแกรมนี้ เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้

ท าการส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะ

ปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก ์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดท าทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย 

    กบัตัวแทน ต่างๆ หากเกดิกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อื่นๆ 

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศหรือออกตัว๋โดยสำรเอง กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อน

ทุก 

      ครั้ง ทำงบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งสิ้ น 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

12. กรุณำ อย่ำขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตรำใดๆ ที่ไม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทำงหำกทำงสำยกำรบินไม่อนุญำตให ้ 

      เช็คอิน หรือต ำรวจตรวจคนเขำ้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธกำรเขำ้-ออกประเทศ ทำงบริษทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี  

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตัรโดยสำรสำมำรถเปลี่ยนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเกบ็การจัดที่นั่งของกรุ๊ป

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่ งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็

, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 

ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนที่ร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ

ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ , อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัท

ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ที่

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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