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JXJ05 AUTUMN SEASON HOKKAIDO!! 
เทีย่วญีปุ่่น...ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ โนโบรเิบทส ึ5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X น้า้หนกักระเปา๋ 20 Kg. Carry on 7 Kg. 
เดนิทาง ตลุาคม-พฤศจกิายน 65 เริม่ตน้เพียง 32,888 บาท  

พกั ออนเซน็ 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 
 

โนโบริเบทส ึ ชมน้า้พรุอ้นทีห่บุเขานรกจโิกคุดาน ิ 
โทยะ ชมววิทะเลสาบโทยะ จดุชมววิ Silo Observatory เทีย่วฟารม์หมสีนี้า้ตาล 

นั่งกระเชา้ Mt.Usu Ropeway สมัผสัวิวธรรมชาตแิบบพาโนรามา  
โอตาร ุ  เที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมอนัมเีสนห่ช์วนใหค้น้หา 

ชม รา้นเครือ่งแก้วโอตาร ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี 
ซปัโปโร  สวนสาธารณะโอโดร ิชมหอนาฬกิา Sapporo Clock  โรงงานชอ็กโกแลต Ishiya  

ทีท่า้การรฐับาลเกา่ฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก และชมความยิ่งใหญข่องเนินพระพทุธเจา้ 
ชอ้ปปิง้ มิตซยุเอาทเ์ลท็ เพลดิเพลนิกบัสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดบัโลก 



 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  

(บาท) 
ราคาเด็ก  

(บาท) 
พักเดี่ยว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ่ม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

07-11 ตุลาคม 2565 32,888  
 

 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2
ปี 6,000 บาท) 

5,500 34  

14-18 ตุลาคม 65 33,888 5,500 34  

21-25 ตุลาคม 65 35,888 5,500 34  

28 ตุลาคม – 01 
พฤศจิกายน 6565 

33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขากลับ 

04-08 พฤศจิกายน  65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-
กลับ 

11-15 พฤศจิกายน 65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-
กลับ 

18-22 พฤศจิกายน 65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-
กลับ 

25-29 พฤศจิกายน 65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-
กลับ 

ไม่รวมค่าบริการและย่ืนวีซ่า (ประเทศญ่ีปุ่น) 2,000 บาท 

 
■ FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    23.50-08.40 (ตั้งแต่กรุ๊ป4พ.ย.เป็นต้นไปไฟล์ทขาไปเวลา 02.50-10.40) 
RETURN:          XJ621      CTS-BKK    09.55-15.10    (ตั้งแต่กรุ๊ป28ต.ค.เป็นต้นไปไฟล์ทขากลับเวลา 11.55-17.50) 
 
 
 
20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า  
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย)  
 หมายเหตุ** ตั้งแต่กรุ๊ป4พ.ย.เป็นต้นไป ไฟล์ทบินเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ XJ620 BKK-

CTS 02.50-10.40 ขอเปลี่ยนเวลานัดหมายเป็น 23.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  



 
 
 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง  

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) น้าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร ส้าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น้า
อาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  หมายเหตุ** ในกรณีไฟล์ท
ขาไปเปลี่ยนเวลา ท่านจะเดินทางถึงเวลา 10.40 น. 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้,
ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย 
จากนั้นน้าท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) 
เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้้าพุร้อนและบ่อ
โคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ 
น้้าร้อนในล้าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก้ามะถันซึ่งเป็น
แหล่งต้นน้้าของย่านบ่อน้้าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควัน
จากน้้าพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 พาทุกท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว Silo Observatory เป็นจุดชมวิวที่ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ 

ทะเลสาบโทยะ นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและ
ปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอ
โซะทางทิศตะวันตก  อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม 
การอาบน้้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้
ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าน้้าแร่
ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของ
เลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ้ารุงผิวพรรณให้
เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Toya Hanabi Onsen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-เมืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมววิ Silo 
Observatory-ท่ีพกัออนเซ็น                                                                อาหาร เท่ียง,เยน็ 



 
 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมวิวของทะเลสาบโทยะ 

โดยขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway ใช้เวลาเพียง 6 นาที 
จากสถานีต้นทางไปสู่ยอดเขา ชมวิวอุทยานแบบพา
โนรามา และเป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ และ ภูเขา Yotei 
ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นฟูจิแห่งฮอกไกโด ที่มี
ชื่อเสียงที่สุด อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ฟารม์หมีสีน้้าตาล หมีสีน้้าตาล 
หรือเรียกว่า ฮิกุมะ เป็นสัตว์สายพันธ์ใหญ่ ระดับสูงสุด
ในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศน์ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่จริงๆ 
ในป่าของญ่ีปุ่น และมีมากในฮอกไกโด ว่ากันว่ามี
ประมาณ 2,000 กว่าตัว หมีสายพัน์นี้ยังเป็นสัตว์ที่ชาว
ไอนุ ชนพื้นเมืองของฮอกไกโด นับถือเป็นหนึ่งใน พระเจ้า
อีก โดยชาวไอนุให้ความส้าคัญกับหมีสีน้้าตาลมาก ถึง
ขนาดมีการจัดพิธีส่งวิญญาณให้มันเมื่อถูกฆ่าอีกด้วย 
ฟาร์มนี้มีหมีกว่า 100 ตัว ถือเป็นที่แรกๆ ในการสร้าง
ฟาร์มเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมัน  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความ
เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล้าเลียง
สินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่
ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภัณฑ์ น้าท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งท้าเครื่องแก้วที่มี  ชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้ว
หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่น
ชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มชีื่อเสียงในด้านการท้าเครื่องแก้วต่างๆ  จากนั้นน้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่า
หลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท้าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี 
มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท้ากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท้า
กล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน จากนั้นพาทุกท่านไปที่ โรงงานช็อกโกแลตซัปโปโร Shiroi 
koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya 
คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึง

วนัท่ีสาม             ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยข้ึนกระเชา้ Mt.Usu Ropeway-ฟาร์มหมีสีน ้าตาล-คลองสายวฒันธรรมโอตารุ-  
            เคร่ืองแกว้โอตารุ-พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-ซปัโปโร-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ-ท่ีพกัซปัโปโร   
            อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็  



ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซื้ออีกมากมาย โดยสถานที่นี้มา
เป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุม
สวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้าน
ใน) 
 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไก

โด และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญ่ีปุ่นตามความหนาแน่นของจ้านวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 เขตที่
เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย  

 
เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างYakiniku และ ขาปู 

ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori 
Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสอง
ฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่ง
โอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้
หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่้ากับความรื่นรื่นใน
สวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อ
เป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหาร
เมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวน
แห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนส้าหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส้าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 
จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา 
Sapporo Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หอนาฬิกา
โบราณประจ้าเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส้าคัญ
ของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่
ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้าง
สไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอด
ตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังท้าหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่าง
เที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยาม
เพื่อบอกเวลา อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่
มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมใน
อเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก๖ ที่ท้า
การรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ใน
ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็น
อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจาก
อาคารท้าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจา้นวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนน
อีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คน
เดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่ JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็น
แล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญ่ีปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่าน
สามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  

วนัท่ีส่ี       สวนสาธารณะโอโดริ-หอนาฬิกาซปัโปโร-ท่ีท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-JTC Hokkaido แหล่งชอ้ปปลอดภาษี- 

       ตลาดปลาโจไกอิจิบะ-เนินพระพทุธเจา้-มิตซุยเอาทเ์ลท็-ท่ีพกัซปัโปโร                       อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 



จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ Jyogai Ichiba 
เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่
คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากขึ้นชื่อของซัปโปโรและ
ผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถลองรับประทาน
อาหารทะเลแบบสดๆที่ร้านในราคาที่ไม่แพงสั่งตรงมาจากที่
ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของ
ฝากต่างๆได้ที่นี่ จากนั้นพาทุกท่านไปทีแวะถ่ายภาพด้าน
นอกกับ เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha ถือว่าเป็น
ผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ
(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์
เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนิน
เขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 
เมตรและมีน้้าหนัก 1500 ตัน อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติ
อันงดงาม ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง
สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจาก
ธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงาน
ชิ้นนี้คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้
ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริง (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในพระพุทธรูป) จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ มิตซุย
เอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิค้าส้าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 
KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส้าหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลาย 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  
ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือบริการแบบกล่อง Obento กรณีที่พักอยู่ห่างจากสนามบิน (มื้อที่9)  
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.55น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ621 
                 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจ้าหน่าย ) 
15.10 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

     หมายเหตุ** ตั้งแต่กรุ๊ป28ต.ค.เป็นต้นไป เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ XJ621 CTS-BKK 11.55-17.50 น. 
และเปลี่ยนเวลาเดินทางถึงเป็น 17.50 น. 

***************************** 

วนัท่ีหา้          ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                               อาหาร เชา้ 

  



หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
  

ประกาศสา้คัญ: รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด 
และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่
ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส้าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 

🔵กลุ่มสีน้้าเงิน (เสี่ยงต่้า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 
-นักท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องดาวน์โหลด 4 แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถท้า VDO call ได้และแชทได้ 
2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 
3. Questionnaire  
แบบสอบถามออนไลน ์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญ่ีปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.ก่อน
เดินทาง) 
4. Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สา้หรบัคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก้าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารที่ต้องท้าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอรต์ตัวจริง (อายกุารใช้งานตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  
2. วซีา่ญีปุ่น่  
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 



- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป 
- ส้าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ้าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ้านาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ้าเป็น) 
- ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท้างาน ระบุต้าแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส้าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท้างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่นา้ใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วีซา่ (บริษัทด้าเนินการให้) 
4.ใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ้านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช้าระค่ามัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ้าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ้าเป็นต้องช้าระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทก้าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส้าคัญ** ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ้านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช้าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ้านวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 



 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ้าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกิน
ท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อม
ช้าระค่าน้้าหนัก** 
ซื้อน้้าหนักเพิ่ม 5 กก. ช้าระเพิ่ม 400  บาท /เพิ่ม10กก. ชา้ระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ช้าระเพิ่ม 3,000 บาท  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส้าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และ
ลูกค้าต้องท้าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะ
ไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงิน
คุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท้าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน้า
เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไข
ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  



4. ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท้าการขาย
โปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท (เอกสารยื่นวีซ่าทางลูกค้าจัดส่งEMSให้ทางบริษัทฯ) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ท่าน ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

และน้้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT- PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอร์มของทางญ่ีปุ่น   
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 



 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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