
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.50 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NOK 
SCOOT เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

วนัที�สอง สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ

 
04.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญี
ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XW146 ไมม่ี�บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครื�อง Boeing 777-200 จาํนวน 415 ที�น ั�ง 
จดัที�น ั�งแบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง ส ั�งซื�อบนเครื�องเทา่น ั�น 

(นํ �าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
12.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี
ปุ่ น หลงัจากผา่นขั 0นตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุโอตารเุป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตั 0งอยูบ่นที
ลาดตํ
าของภเูขาเท็งง ุซึ
งเป็น
แหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที
มชี ื
อเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุ
โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี0สรา้งเมื
อปี 
1923 โดยสรา้งขึ0นจากการถมทะเล เพื
อใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ี
โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลอง
ครึ
งหนึ
งเพื
อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึ
งหนึ
งไวเ้ป็นสถานที
ท่องเที
ยว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร  
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึ
งในรา้นคา้ที
ใหญ่ที
สุดของพพิธิภัณฑก์ล่อง
ดนตรใีนญี
ปุ่ น โดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึ
งในสถานที
สําคญัทางประวตัศิาสตรเ์มอืง  

 
 
 นอกจากนี0ดา้นหนา้พพิธิภัณฑ์ยังมี “นาฬกิาไอนํ �าโบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ที

เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นั0น ซึ
งเป็นของที
ระลกึที
เมอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru 
นาฬกิานี0จะพ่นไอนํ0าประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึ0นทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอนํ0าอกีเรอืน
หนึ
งที
ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมที
แคนนาดากนันะจ๊ะ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื0อ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุด
ตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี0 ที
ทา้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยี
ยมชม ผ่าน
มาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสคิะ่ เมื
อเขา้ไปในรา้นทกุทา่นสามารถเลอืก
แกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึ
งขา้งหลงัแกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru ตดิไว ้
ดว้ยนะคะ ซึ
งแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกันออกไป เมื
อซื0อแกว้พรอ้มเครื
องดื
มเรยีบรอ้ยแลว้สามารถ
เตมิเครื
องดื
มฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครื
องดื
มเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกที
นั
งตามอัธยาศัยที
บรเิวณชั 0นสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่
อยากนั
งบรเิวณชั 0นหนึ
งจะเป็นโซนขายของที
ระลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสี
ยงทายหาของฝากไปฝากคนที
คณุรักก็
ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 
  

 
  
  
 อ อ ก จ าก ร า้ น ค า
เฟ่คติตี0ไม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาที
เรยีกกันวา่ มาฮอกไกโด ทั 0งทตีอ้งไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่
เฟ่ใหน้ ั�งทานและสามารถส ั�งกลบัได ้ ซ ึ
งบางวนัอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันดินงึ  สิ
งตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาด



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ที
จะลิ0มรส และหา้มพลาดที
จะหิ0วกลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นที
รักยิ
งโดยเด็ดขาด LETAO ที
ควรค่าแกก่ารทานคอืชสีเคก้นั
นเอง 
สมัผัสลิ0นที
นุ่มละมนุ กลิ
นหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิ0มรสพรอ้มกบัจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิ
ง
กวา่นี0แลว้ววว  
 มากันที
รา้นแนะนํารา้นสุดทา้ยกันค่ะ รา้นนี0ก็คอื 
คาเฟ่สนูปปี�  เอาใจคนรกัสนูปปี�  ซึ
งจุดเดน่ของรา้นนี0ก็คอืไอศกรมีนั
นเองคะ่ ซึ
งมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื0อนุ่ม
ละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชั 0น ซึ
งชั 0นที
สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็ไม่พลาดที
จะตกแตง่ไปดว้ยสนูปปี0ทั 0งรา้นแน่นอน
คะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื
องดื
มแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของที
ระลกึเกี
ยวกบัสนูปปี0 เพื
อเอาใจคนรักสนูปปี0กนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นได ้
เลอืกซื0ออยา่งมากมาย 
 

 
 
คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที� โรงแรม  APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�สาม ลานกจิกรรมหมิะ - โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- น ั�งกระเชา้ชมววิภเูขาไฟ
อสุซุาน - จดุชมววิทะเลสาบโทยะ - ชอ้ปปิ� งทานกุโิคจ ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด หรอืจะเลอืกเลน่
ผาดโผนในสไตลท์่านเอง (ไมร่วมคา่อุปกรณ์ และคา่เครื�องเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ท ั�งนี�การเลน่กจิกรรมหมิะ
ตา่งๆน ั�น ข ึ�นกบัสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน ั�น* 
 

 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึเมอืงที
เป็นเมอืงตากอากาศชื
อดังแหง่หนึ
งของญี
ปุ่ น มชีื
อเสยีงดา้นออนเซ็น เป็นเมอืงที
เหมาะสําหรับ
ไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซน็เป็นอยา่งยิ
ง นําทา่นชม จโิกคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ภายในบรเิวณนี0ประกอบไปดว้ยบอ่นํ0าพรุอ้นและบอ่
โคลนเดอืดเกดิขึ0นตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิของภเูขาไฟเมื
อหนึ
งพันปีกอ่น ทําใหม้ลีักษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึ
งจะมคีวันพวย



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พุง่อยูต่ลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ทําใหผู้ค้นขนานนามที
แหง่นี0วา่ หบุเขานรก และที
นี
ยังเป็นตน้กําเนดิบอ่ออนเซนที
มปีระโยชน์ตอ่สขุภาพ
และผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึที
มชี ื
อสยีงที
สดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
 

 
 
จากนั0นนําทุกท่าน น ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอุสซุาน (Usuzan) เป็นภเูขาไฟที
ทําใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึ0นมา จากหลักฐานพบวา่ 
ภเูขาไฟลกูนี0มกีารปะทขุึ0นมาทกุๆ 20-50 ปี ดงันั0นจงึทําใหเ้กดิการเปลี
ยนแปลงภมูทิัศนข์องพื0นที
แถบนี0อยา่งตอ่เนื
อง ลา่สดุมกีารปะทไุป
เมื
อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟที
ยังคกุรุ่นมคีวันสขีาวลอยขึ0นมาตลอดเวลา (ขึ0นอยูก่บัสภาพอากาศ) ภเูขาไฟอสุุ
แห่งนี0 มคีวามสงู 737 เมตร เมื
อขึ0นกระเชา้ขึ0นสูย่อดแลว้จะมองเห็นทวิทัศน์ของภูเขาอุส ุโอะกะรยิะมะ โคะอุส ุและกนินุมะ คะโคะ ซึ
ง
ทั 0งหมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา  
 

 
 
จากนั0นนําท่านสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั ตั 0งอยุ่ใกลก้ับสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุส ุซึ
งที
นี
เป็นแหล่งเพาะพันธุห์มสีนํี0าตาล ใหท้่านอสิระเดนิ
เที
ยวชมในสวนหมเีพื
อชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนํี0าตาลนับ 100 ตัว ที
ใกลส้ญูพันธุ์
และหาดูไดย้าก ในญี
ปุ่ นนี0จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั0น ชาวไอนุเชื
อกันว่าหมีสี
นํ0าตาลนี
ถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ส่วนท่านไหนที
ตอ้งการชมแบบใกลช้ดิ
สามารถชมผ่านกระจกใสได ้หากยังไม่จุใจสามารถเดนิมายังโซนหอ้งสังเหตกุารณ์พเิศษได ้
อกีดว้ย ซึ
งเรยีกวา่ “กรงมนุษย”์ ท่านจะไดเ้ห็นหมสีนํี0าตาลเดนิผ่านไปมา ไดย้นิเสยีงและได ้
กลิ
นของหมผีาสนรุระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ
งวา่ไดอ้ยู่ใกลก้ับหมรีะยะประชดิ ที
สวนหมนีี0มี
ความพเิศษตรงที
ท่านสามารถป้อนอาหารหมทีั 0งหลายเหลา่นี0ดว้ยขนมปัง และแอปเปิ0ล ซึ
งมี
จดุจําหน่ายบรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั0นนําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจดุชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา่ และยังสามารถมองเห็น
ภเูขานอ้ยใหญท่ี
อยูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่ง
ภเูขาไฟ ตั 0งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ  
 

 
 
จากนั0นอสิระชอ้ปปิ0ง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีื0นที
ทั 0งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น
แหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครื�องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ั�งยงัเป็นศนูยร์วม
ของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนื�องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนั0นที
นี
ยังมกีารตกแตง่
บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่
 

 
 
คํ�า  เพื�อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที�ส ี� อุทยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบุตส ึ- หอนาฬกิาซปัโปโร - ดวิตี�ฟร ี- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต – บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 
ชนดิ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั0นนําท่านชม อุทยานโมอาย ที
ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื
อดังของโลก ก่อสรา้งตั 0งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคลา้ย
วัฒนธรรมจากโมอายและอียปิต์ ออกแบบรูปร่างตั 0งใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการ
เรยีงลําดบัของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีื
อวา่ อะตามะ ไดบตุส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมื
อวนัที
 17 ก.ค. 2559 ที
ผา่นมา 
 

 
 
อทุยานโมอาย มพีื0นที
ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของที
บรรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุม่ (ชาวญี
ปุ่ นไม่มกีารฝัง
ศพ ใชก้ารเผา และจะซื0อที
ดนิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทั 0งตระกลูรวมไว)้ โมอายแห่งญี
ปุ่ น เป็นชื
อที
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนึ
งในสสุานที
ใหญ่
ที
สดุในฮอกไกโด   
 

 
 
นําท่านผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาที
เกา่แกแ่ละเป็นอกีสัญลักษณ์ที
สําคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึ
ง สรา้งตั 0งแต่ปี 
พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลี
ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตั 0งแต่ พ.ศ.



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2424 จนถงึปัจจุบนัก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ี
อยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึ0นทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดก
ทางวฒันธรรมที
สําคญัอกีแหง่หนึ
งของญี
ปุ่ น 
 

  
 
เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
จากนั0นนําทา่น ชอ้ปปิ� งที�มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชั
นทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชื
อดังจาก
ทั
วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคน
ตั 0งแตส่นิคา้แฟชั
นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั
วไป นอกจากนี0ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ที
จุได ้650 ที

นั
ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซี
งเป็นพื0นที
ที
มสีนิคา้ทอ้งถิ
นและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
จากนั0นนําท่าน ชอ้ปปิ0งสนิคา้เครื
องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดับคุณภาพดทีี
รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลอืกซื0อ
สนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึ
งมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื0อมากมาย ไมว่า่จะเป็น เครื
องสําอางแบรนดด์ัง ทั 0งของตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญี
ปุ่ น 
หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซี ึ
งไมว่ามารถหาซื0อจากที
ไหนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นั0น 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์� งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 
ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ หมายเหต ุไมร่วมเครื�องดื�มแอลกฮอล ์  
 

  
 
พกัที�  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที�หา้  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - สนามบนิซบัโปโร  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั0นนําทา่นสู ่ตลาดปลาซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึ0นไปนอกตลาดขายสง่
ซปัโปโร เป็นหนึ
งในตลาดที
ใหญ่ที
สดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื
นๆในทอ้งถิ
น เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั
งตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิ
นที
ข ึ0นชื
อคอื อาหารทะเล
สดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 

 
 
เที�ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ขึ0นชื
อวา่ตลาดปลา ไมไ่ดม้แีตป่ลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว อาหารทะเลนานาชนดิแลว้ และยังมผีลไม ้
ตามฤดกูาลอกีดว้ย ที
ตลาดปลาแหง่นี0ยังมรีา้นอาหารสําหรับนั
งทานใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารที
แนะนําก็คอื ซาซิ
ม ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลายา่ง ซึ
งมเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคายอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 
14.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที
ยวบนิที
 XW145 ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 
  
 

** หากทา่นที
ตอ้งออกตัtวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั 0งกอ่นทําการ 
ออกตัtวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัรไ์ม่
รวมต ัpว 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 16,999 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 18,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 18,999 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 21,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 21,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 20,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 20,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 20,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 20,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 33,999 8,000 23,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 37,999 8,000 25,999 

03 – 07 มกราคม 2563 27,999 8,000 20,999 

08 – 12 มกราคม 2563 27,999 8,000 20,999 

10 – 14 มกราคม 2563 27,999 8,000 20,999 

15 – 19 มกราคม 2563 27,999 8,000 20,999 

17 – 21 มกราคม 2563 27,999 8,000 20,999 

22 – 26 มกราคม 2563 27,999 8,000 20,999 

24 – 28 มกราคม 2563 27,999 8,000 20,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 27,999 8,000 20,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 27,999 8,000 20,999 

28 ก.พ. – 03 ม ี.ค. 2563 27,999 8,000 20,999 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

04 – 08 มนีาคม 2563 27,999 8,000 20,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 27,999 8,000 20,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 27,999 8,000 20,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 27,999 8,000 20,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 27,999 8,000 20,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 27,999 8,000 20,999 

 

** บรกิารนํ �าดื�มวนัละ 1 ขวดในวนัที�มรีายการทอ่งเที�ยว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิu
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ชน่น ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัpวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิuในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัpวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี �ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัpวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
 
1. ต ัpวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
� คา่ตัtวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 
� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื0อที
ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ
ม ทา่นละ 
1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที
ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื
องดื
มที
สั
งเพิ
มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื
อสํารองที
นั
ง  

2. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั 0งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที
ยวหรอืเอ
เจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์0นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
(ผูม้ชี ื
อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
 (ผูม้ชี ื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี0 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั 0งหมด 

ทั 0งนี0 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้กนั่กท่องเที
ยว เชน่ การ
สํารองที
นั
งตัtวเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื0อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 0งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั0น 
2. ทัวรน์ี0เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั 0งหมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 0งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
มนัีกท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยนิดทีี
จะชําระคา่บรกิารเพิ
มจากการที
มนัีกท่องเที
ยว
รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํานําหนา้ชื
อ เลขที

หนังสอืเดนิทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัtวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั 0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที
ยวสว่นใหญ่
เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที
เพิ
มขึ0นของนักทอ่งเที
ยวที
มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

7. อัตราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั0น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิzในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ
มขึ0น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัtวเครื
องบนิ คา่
ภาษีเชื0อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั0น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ0นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ0น และรวมกันทุกชิ0นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั0น ถา้สิ
งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั0น  
 
2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลด
ใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั0น  
 
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื0อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื0อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี0 หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


