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โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)   

เดอืน มถินุายน-ตลุาคม 61 / ราคาเร ิม่ตน้ 32,791 บาท 
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   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) 
 

    

2 

 (เดอืนมถินุายน-กรกฎาคม61 ) 
โทมติะฟารม์ -สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ(ขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ)  

(ชมลาเวนเดอรเ์ฉพาะเดอืนกรกฎาคมเทา่น ัน้ อยูก่บัสภาพอากาศ) 

(เดอืนสงิหาคม-กนัยายน 61) 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-บอ่น า้สฟ้ีา-
น า้ตกชโิรฮเิงะ 
อาซาฮกีาวา่-ออิอนล ์มอลล ์
 

 

  
ASAHIKAWA  

หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 

เนนิแหง่พระพทุธเจา้ Hill of the Buddha-โนโบรเิบ็ตส ึ
หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิภเูขาโชวะชนิซนั (ไมร่วมคา่ข ึน้
กระเชา้ไฟฟ้า) ทะเลสาบโทยะ 
 

   
LAKE TOYA  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 

บอ่น า้ฟคุดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร–ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–
ชอ้ปป้ิงทานกู ิโคจ-ิเมนพูเิศษป้ิงยา่ง+ ขาป3ูชนดิ 
 

   
SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 
ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาดปลาโจไก 
–ดวิตีฟ้ร–ีชอ้ปป้ิง JR STATION 
 

   
SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิดอนเมอืง    

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วเต็มทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

- ต ืน่ตากบั “เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้” 

- ถา่ยรปูเก๋ๆ  คูก่บั หบุเขานรก “จโิกกดุาน”ิ ทีโ่นโบรเิบตส ึ

- เก็บภาพสวยงาม ชตัเตอรก์นัรวัรวั กบั “คลองโอตาร”ุ  

- เลอืกซือ้กลอ่งดนตรที ีม่เีสยีงเพลงไพเราะมากมายที ่“พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี 

- ชมอาคารนา่รกัสดใส มกีมิมคิ เลอืกซือ้ของฝากที ่“โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ”  

- ชอ้ปป้ิง ดวิต ี ้ฟร ี&  ยา่นทานกู ิโคจ ิและ JR SAPPORO STATION 

- สดุฟิน..อาหารทะเลสดๆทีต่ลาดปลา โจไก 

- อิม่อรอ่ย กบัเมนพูเิศษป้ิงยา่ง+ ขาป ู3 ชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-CTS XJ04 RAINBOW 6D4N OCT18-XJ-W43 

Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 

 20.00 น. นดัพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการ

  บนิไทยแอรเ์อเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการ

  เช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

   เทีย่วบนิที ่XJ620 ** [บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง] ** 

   ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ เนือ่งจากตอ้ง

  เป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิส าหรบัการสุม่จบัทีน่ ัง่วา่งบนเครือ่งใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชโิตเสะ- 
(เดอืนมถินุายน-กรกฎาคม61 ) 
โทมติะฟารม์ -สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ชมลาเวนเดอรเ์ฉพาะเดอืนกรกฎาคมเทา่น ัน้ อยูก่บัสภาพอากาศ) 
(เดอืนสงิหาคม-กนัยายน-ตลุาคม61) 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ 
อาซาฮกีาวา่-ออิอน มอลล ์
 

 (เดอืนมถินุายน-กรกฎาคม61 ) 

โทมติะฟารม์ -สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

(ชมลาเวนเดอรเ์ฉพาะเดอืนกรกฎาคมเทา่น ัน้ อยูก่บัสภาพอากาศ) 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

09.30 น. น าทา่นดนิทางสูเ่มอืง ฟรูาโน ่ ต ัง้อยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของ

เกาะฮอกไกโด ไดร้บัฉายาวา่ “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรอื 

“เมอืงสะดอื” เทีย่วชม โทมติะฟารม์ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

2.40 -3.30 ชม) ทีน่ ีม่ดีอกไมห้ลากสายพนัธุใ์หช้ม (ข ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) แตท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากก็คงจะเป็นดอกลาเวนเดอร ์

นอกจากดอกลาเวนเดอรจ์ะมคีวามสวยงามแลว้ ยงัไดน้ าดอก

ไปสกดัเป็นน า้หอมและไดร้บัความนยิมมายาวนานถงึ 33 ปี  

ฟารม์แหง่นีท้กุปีจะมนีกัทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมความงามดอกลา

เวนเดอรจ์ านวนมาก สว่นใหญม่กัจะมาในชว่งทีด่อกไมก้ าลงั

เบง่บาน น ัน่ก็คอื ในชว่งประมาณเดอืน เมษายนถงึเดอืน
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ตลุาคม โดยเดอืนมถินุายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่งทีด่อกลาเวนเดอรส์วยงามและเบง่

บานมากกวา่เดอืนอืน่ๆ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่วา่ 

“Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนนา่รกัของเมอืงนีอ้ยูท่ ีภ่าพ

ววิทวิทศันแ์บบพาโนรามาววิระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทอง

ตดัสลบักบัไรข่า้วโพดและมนัฝร ัง่สเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉากหลงั

สลบัเนนิเขา  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ เนนิ 4 ฤดแูหง่ดอกไมห้ลากส ี

ทีม่โีรลคงุและโรลจงั หุน่ฟางขนาดใหญ ่สญัลกัษณ์ของสวน ชิ

กไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพนัธุ ์

รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากส ี(ข ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) ทีไ่ดร้บัค านยิมและค าชมวา่จดัสวนไลส่ไีด ้

สวยงามทีส่ดุ  

 จากน ัน้เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่   ทีต่ ัง้อยูก่ลางเกาะฮอกไกโด พาทกุทา่นไปยงั          

ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ ( AEON MALL ASAHIKAWA ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชม.) 

หา้งดงัทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ขนาดใหญ ่  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่  ณ.ออิอนมอลล ์  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(เดอืนสงิหาคม-กนัยายน 61) 

สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ... 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่วา่ 

“Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนนา่รกัของเมอืงนีอ้ยูท่ ีภ่าพ

ววิทวิทศันแ์บบพาโนรามาววิระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ย

ทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตดัสลบักบัไรข่า้วโพดและมนัฝร ัง่

สเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉากหลงัสลบั

เนนิเขา  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 2.40 -3.30 ชม) เนนิ 4 ฤดแูหง่ดอกไมห้ลาก
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ส ีทีม่โีรลคงุและโรลจงั หุน่ฟางขนาดใหญ ่สญัลกัษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอย

ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพนัธุ ์รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากส ี

(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีไ่ดร้บัค านยิมและค าชมวา่จดัสวนไลส่ไีดส้วยงามทีส่ดุ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากน ัน้เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ หรอื บอ่น า้สฟ้ีา ต ัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ า้ Bieigawa ทาง

ทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืงบเิอะ ต ัง้ชือ่ตามสขีองน า้ที่

เกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิข ึน้จากการก ัน้

เขือ่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทขุ ึน้

เม ือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน า้สฟ้ีาทีส่ดใส

เกนิกวา่บอ่น า้ตามธรรมชาตทิ ัว่ไป และตอไมส้งูจ านวน

มากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน า้ในบอ่ จากน ัน้น าทา่นชม น า้ตกชิ

โรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของน า้ตกทีส่วยทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด มคีวามสงูประมาณ 30 เมตร 

น า้ตกแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีน่ า้ท ีไ่หลลงมาน ัน้เป็นน า้บาดาลทีอ่อกมาจากรอยแตกของ

หนา้ผาไหลลงสูแ่มน่ า้บเิอะ นอกจากน ัน้ยงัมมีคีวามโดดเดน่ของสขีองแมน่ า้ทีเ่ป็นสฟ้ีาอม

เขยีว เกดิข ึน้จากแรโ่คบอลต ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความงามและเก็บภาพความ

ประทบัใจ จากน ัน้เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่   ทีต่ ัง้อยูก่ลางเกาะฮอกไกโด พาทกุทา่นไป

ยงั ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ ( AEON MALL ASAHIKAWA ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 

ชม.)   หา้งดงัทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ขนาดใหญ ่  

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่  ณ ออิอนมอลล ์  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  ASAHIKAWA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 
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Day 3 

 เนนิแหง่พระพทุธเจา้ Hill of the Buddha – โนโบรเิบ็ตส ึ– หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ– ภเูขาโชวะชนิซนั

ภเูขาไฟอสู ุ(ไมร่วมคา่ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ท าการเช็คเอาท ์และตรวจสอบสมัภาระ 

 ออกเดนิทางสู่  เนนิแห่งพระพุทธเจา้ Hill of the Buddha 

ต ัง้อยูท่ ีเ่มอืงซปัโปโรทางตอนเหนอืของประเทศญีปุ่่ น ถอืวา่

เป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ

(Tadao Ando) สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวลัพรติซเ์กอร ์

ทีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนกิ โดยมลีกัษณะเป็นเนนิเขา

ลอ้มรอบรปูปัน้พระพทุธรปูมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมี

น า้หนกั 1500 ตนั พืน้ทีท่ ีล่อ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อกีท ัง้

รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นที่

จะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์ านวนกว่า 150 ,000 ตน้

ลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึง่เป็นการผสมผสานทีล่งตวัระหว่างสถาปัตยกรรมทีม่นุษย์

สรา้งข ึน้กบัความงดงามจากธรรมชาต ิมองดูแลว้ประหนึง่เป็นผลงานศลิปะช ัน้เอกทีห่าดู

ไดเ้ฉพาะทีน่ ีเ่ทา่น ัน้  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่

ดงัแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงดา้นออนเซ็น เป็นเมอืง

ทีเ่หมาะส าหรบัไปพกัคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่ง

ยิง่ น าทา่นชม หบุเขานรกจโิกกดุาน ิหบุเขา เป็นหบุเขา

ทีง่ดงาม ต ัง้อยูเ่หนอืยา่นบอ่น า้รอ้นโนโบรเิบทส ึน า้รอ้น

ในล าธารของหุบเขาแห่งนีม้แีร่ธาตุก ามะถนัซึง่เป็น

แหล่งตน้น า้ของย่านบ่อน า้รอ้นโนโบรเิบทสนึ ัน่เอง 

เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไตข่ ึน้เนนิไปเร ือ่ยๆประมาณ 20-30 นาทจีะพบกบับอ่โอยุ

นุมะ(Oyunuma) เป็นบอ่น า้รอ้นก ามะถนั อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถดัไปเร ือ่ยๆก็จะ

เป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิ ีร่อ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนผสมอยู ่น า้ทีไ่หลออกจากบอ่โอ

ยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกวา่ โอยุนุมะกาวา่(Oyunumagawa) ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งกลางเดอืน

ตลุาคม ก็จะเพิม่สสีสนัใหก้บัทศันยีภาพใหส้วยงามยิง่ข ึน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย จากน ัน้น าทุกทา่นเดนิทาง ภูเขาไฟโชวะชนิซนั(Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟทีเ่กดิข ึน้

ใหม ่มอีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิข ึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัข ึน้บนพืน้ที่

ราบทุ่งขา้วสาล ีสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดโิชวะ ปัจจุบนั

ยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหง่นีต้ ัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ 

ซึง่สามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอ้ยา่งชดัเจนจากจดุชมววิภูเขาไฟอสุโุดยขึน้กระเชา้อสูซุนั

(Usuzan Ropeway) (ไมร่วมคา่ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้า ราคาประมาณ 1500 เยน) 

      **  ทา่นสามารถจา่ยเงนิเพือ่ น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้ไปชมทศันยีภาพบนภเูขาไฟอสูไุด ้  

  และหากมองจากบนน ัน้ลงมาทา่นจะเห็นววิของทะเลสาบโตยะ อยา่งสวยงามทีส่ดุ **  

 หลงัจากน ัน้  แวะไปถา่ยรปูกบั  ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม มเีสน้

รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟอสูรุะเบดิ ต ัง้อยูใ่กลก้บั 

ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีน่ า้จะไมแ่ข็งตวั

ในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรบัเดนิเลน่ ปั่นจกัรยาน หรอื

ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์อนังดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยูต่รงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ 

(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได(้ยกเวน้ฤดหูนาว) และในชว่งไฮทซ์ซี ัน่ 

ประมาณเดอืนเมษายน-ปลายเดอืนตลุาคม จะมกีารจดุพลใุนเวลา 20:45 น. ของทกุๆคนื . 

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั LAKE TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รบัประทานอาหารค า่ ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น (ONSEN) 

Day 4 

บอ่น า้ฟคุดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจาก

โรงงานช็อกโกแลต–ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงทานกู ิโคจ ิ

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ท าการเช็คเอาท ์.. และตรวจสอบสมัภาระ  

ออกเดนิทางสู่  บ่อน า้ฟูคดิะช ิซึง่มนี า้พุธรรมชาตแิละธารน า้ธรรมชาตทิีเ่กดิจากการ

ละลายของหมิะบนเขาโยเทย ์กอ่ใหเ้กดิน า้ตกขนาดเล็กที่

มนี า้ไหลออกมาถงึ 80,000 ตนัตอ่วนั ซึง่เป็นน า้แรบ่รสิทุธิ์

จากภู เขาไฟโดยตรง ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง

ธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอ่งน า้ตก สะพานไม้ 

และสวน โดยมภีูเขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลงั จากน ัน้ น า

ท่านเด ินทางสู่  เม ืองโอตารุ  ซึ่งถ ือเป็นเมืองท่าที่ม ี
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บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนน ัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบ

เป็นสไตลต์ะวนัตกเนือ่งจากในอดตีเมอืงโอตารไุดร้บัอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่ง

ประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป  อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบ

คลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุ เป็นคลองทีเ่กดิข ึน้จากการถมทะเล 

สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดงัในเมอืง 

ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรบันกัทอ่งเทีย่วแทนโกดงัตา่งๆ ซึง่เป็น

อาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขาย

ของทีร่ะลกึน ัน่เอง จากน ัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

ซึง่มอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบ

ตา่งๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั 

อกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตลข์อง

ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 

หลงัจากน ัน้น าเดนิทางเลอืกซือ้ของฝากจาก โรงงานช็อคโก

แลตอชิยิะ ทีส่รา้งโดยบรษิทั อชิยิะ ซึง่เป็นผูส้รา้งสรรขนม

คุก๊ก ีท้ ีม่แีผน่คุก๊ก ีเ้นยบางๆ สองแผน่ประกบเขา้กบัช ัน้ช๊อค

โกแลตขาว จนไดช้ือ่วา่ Shiroi Koibito (แปลวา่ คนรกัสี

ขาว) และปจัจบุนันีก็้เป็นของฝากขึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาะฮอก

ไกโดเลยทเีดยีว ใหท้่านไดถ้า่ยรูปกบัสถานทีด่า้นนอกที่

ตกแตง่อย่างน่ารกั  น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดทีี่

รา้นคา้ปลอดภาษ ี DUTY FREE  ตอ่จากน ัน้ ไปที ่ยา่นทานกุโิคจ ิ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสรา้ง

หลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึ

แมน่ า้ Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ ขนม ของเลน่ 

เครือ่งส าอาง ช็อคโกแลต เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรบัประทาน

มากมาย โดยย่านนีเ้ป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ต ัง้แต่ 1873  ปัจจุบนัมกีารจดั

เทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาลทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดบัประดาไป

ดว้ยไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร **เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**   

 

 

 

 

 

เขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL   หรอืเทยีบเทา่   

 

Day 5 

ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาดปลาโจไก-ชอ้ปป้ิง JR STATION  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าทา่นชมดา้นนอกของ ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโรเร ิม่

กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร  สไตลน์โีอบาร็อคอ

เมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่  2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้น

ซ ิ   โรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้านมา

ยาวนาน  กวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นน ัน้ไดร้บัการ

บรูณะ  ซอ่มแซมใหมห่ลงัจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต ่  ดว้ยความสวยงามของ

 สถาปตัยกรรมทีห่ลงเหลอื  อยูไ่มก่ ีแ่หง่จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิาง 

 วฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 จากน ัน้ น าทา่นผา่น

ชม หอนาฬกิาซปัโปโร   เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก ่และเป็นอกี

สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้ง  ต ัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานขอมหาวทิยาลยั   ฮอกไก

โด แตไ่ดป้รบัเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและม ี   ระฆงัตี

บอกเวลาต ัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปจัจบุนัก็ยงั   สามารถ

บอกเวลาได ้ อยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บั   เมอืงซปัโปโรมานาน จงึไดร้บัการขึน้

ทะเบยีน ใหเ้ป็น   มรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น ทา่น 

 เดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไก เป็นจดุศนูยก์ลางตลาดอาหารทะเลสดทีม่รีา้นคา้กวา่ 60 รา้น  

 ขายอาหารทะเลสดๆจากทะเลฮอก ไกโดมากมาย มวีตัถดุบิสดใหมค่ดัสรรมาอยา่งดใีห ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-CTS XJ04 RAINBOW 6D4N OCT18-XJ-W43 

 เลอืกหาต ัง้แต ่6 โมงเชา้ นอกจากนีย้งัพร ัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารท ัง้รา้นซูช ิ  

 และรา้นอาหารชุดทีใ่ชว้ตัถดุบิจากตลาด ไดล้ ิม้รสอาหารของฤดกูาลน ัน้ๆ ในราคา  

 ยอ่มเยาว ์ทกุเชา้จะมผีกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหลง่ท ัว่ฮอกไกโด และปลาที ่

 จบัมาสดๆ จะถกูน ามายงัศนูยก์ลางตลาดขายสง่เมอืงซปัโปโร ตลาดทีผู่ก้ระจายสนิคา้ไป 

 ซือ้อยูถ่ดัไป สว่นตลาดทีเ่ปิดส าหรบัประชาชนท ัว่ไปคอืทีน่ ี ่

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดปลาโจไก 

  จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านเดนิทางมาถงึ   JR SAPPORO STATION  ใหท้า่นไดช้้

อปป้ิง  เดนิเลน่ไปกบัหา้งสรรพสนิคา้ ทีส่ะสมอยูม่ากมาย เชน่  STELLAR PLACE , APIA ,  

 PASEO , DAIMARU , TOKYU  และ  ESTA  ทีเ่ปิดตอ้นรบัใหท้กุ ทา่นไดท้ดสอบ 

 ความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิมอืกลบับา้นกนัแบบไม ่

 ย ัง้ .. 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่  ตามอธัยาศยัที ่JR SAPPORO STATION   

เขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

  

Day 6 

สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (หรอื SETBOX) 

06.00 น. ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั  สนามบนิชนิชโิตเสะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ  .. ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ  โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์  เทีย่วบนิที ่  XJ 621 

15.10 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมอืง   กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 

**************************************************************** 
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สบาย เรนโบว ์HOKKAIDO 6DAY 4NIGHT BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัคู ่   

1หอ้ง ทา่นละ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1-2 

ทา่น [อาย ุ8-12 ปี] 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

ทา่นละ 

26มถินุายน-01กรกฎาคม 2561 35,791 35,791 34,791 8,900 25,791 

28มถินุายน-03กรกฎาคม 2561 35,791 35,791 34,791 8,900 25,791 

03-08 กรกฎาคม 2561 36,791 36,791 35,791 8,900 26,791 

05-10 กรกฎาคม 2561 36,791 36,791 35,791 8,900 26,791 

10-15 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

12-17 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

17-22 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

19-24 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

24-29 กรกฎาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

26-31 กรกฎาคม 2561 39,791 39,791 38,791 8,900 29,791 

31กรกฎาคม-05สงิหาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

02-07 สงิหาคม 2561 32,791 32,791 31,791 8,900 22,791 

07-12 สงิหาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

09-14 สงิหาคม 2561 38,791 38,791 37,791 8,900 28,791 

14-19 สงิหาคม 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

16-21 สงิหาคม 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

21-26 สงิหาคม 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

23-28 สงิหาคม 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

28สงิหาคม–02กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

30สงิหาคม–04กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

04-09 กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

06-11 กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

11-16 กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

13-18 กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 
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18-23 กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

20-25 กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

25-30 กนัยายน 2561 34,791 34,791 33,791 8,900 24,791 

27 กนัยายน-2ตลุาคม 2561 35,791 35,791 34,791 8,900 25,791 

02-07 ตลุาคม 2561 37,791 37,791 36,791 8,900 27,791 

04-09 ตลุาคม 2561 37,791 37,791 36,791 8,900 27,791 

09-14 ตลุาคม 2561 39,791 39,791 38,791 8,900 29,791 

11-16 ตลุาคม 2561 39,791 39,791 38,791 8,900 29,791 

16-21 ตลุาคม 2561 39,791 39,791 38,791 8,900 29,791 

18-23 ตลุาคม 2561 39,791 39,791 38,791 8,900 29,791 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดงันี ้
   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เทีย่ว 
   Quiet Zone Seat      500 / เทีย่ว 
   Lagroom Seat       1,400 / เทีย่ว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นญุาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี, ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมี ี
ครรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 
    Baby Bassinet            1,400/เทีย่ว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   
  
2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุา

แจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั   จองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
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น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่

เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] 

บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ ชโิตเสะ 350.- 550.- 1490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ /ชโิตเสะ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทีย่ว 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มัดจ าทีน่ั่งกับสาย การบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดย

ผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้**        
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4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบ  ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกัน

สขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขบัรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ 

สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกูทัวร ์แตทั่ง้นีข้ ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-CTS XJ04 RAINBOW 6D4N OCT18-XJ-W43 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล,  

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


