
                
 

 

CODE:JXW883 Hokkaido โกจ้รงิๆ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ 6D4N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Hakodate  

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ 6วนั 4คนื 
พกัโทยะ/นเิซโกะออนเซ็น 1คนื ฮาโกดาเตะออนเซ็น 1คนื ซปัโปโร  2 คนื 

พเิศษ!!!ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้!!! อสิระฟรเีดย1์วนั เทีย่วงา่ยสะดวกสบาย 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โนโบรเิบทสึ เมอืงขึน้ชือ่เรือ่งน้ําพุรอ้น ออนเซนธรรมชาตขิองญีปุ่่ น บ่อจโิกคดุานิ บ่อทีง่ดงามมี

ชือ่เสยีง โอตารเุมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล  ฮาโกดาเตะ  สมัผัสเสน่หเ์มอืงเหนือ

สดุประทบัใจ เมอืงทา่ทีรุ่่งเรอืงในอดตี มทีวิทศันย์ามคํา่คนืสวยงามเป็นอันดบัตน้ๆ  โทยะโกะ  ชมววิทะเลสาบขนาดใหญ่ที่

เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ อยู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วจํานวนมาก 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

26-31 ตลุาคม 62 26,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

10,500 34  

28ตลุาคม-2 พฤศจกิายน 62 26,888 10,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 62 26,888 10,500 34  

4-9 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 34  

9-14 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 34  

11-16 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 34  

16-21 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 68  

18-23 พฤศจกิายน62 29,888 10,500 68  



                
 

 

23-28 พฤศจกิายน 62 27,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

10,500 34  

25-30 พฤศจกิายน 62 27,888 10,500 34  

30พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 62 29,888 10,500 34  

2-7 ธนัวาคม 62 29,888 10,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 32,888 10,500 34  

9-14 ธนัวาคม 62 29,888 10,500 34  

14-19 ธนัวาคม  62 29,888 10,500 68  

16-21 ธนัวาคม 62 29,888 10,500 68  

21-26 ธนัวาคม 62 31,888 10,500 68  

23-28 ธนัวาคม 62 34,888 10,500 68  

28ธนัวาคม-2มกราคม 63 43,888 10,500 68  

30ธนัวาคม-4มกราคม 63 43,888 10,500 68  

4-9 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

6-11 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

11-16 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

13-18 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

18-23 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

20-25 มกราคม 63 29,888 10,500 68  

21-26 มนีาคม 63 29,888 10,500 34  

23-28 มนีาคม 63 29,888 10,500 34  

หมายเหต:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ท ีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ– 
จโิกคดุาน ิ– จุดชมววิทะเลสาบโทยะ – ออนเซ็นโทยะ/นเิซโกะ  อาหาร เย็น 

3  โอชามมัเบะ - ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ– ยา่นโมโตะมาจ ิ- เนนิชมววิฮาจมินัซากะ - 
Hakodate Ropeway จดุชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ        อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น 

4 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ– โงเรยีวกาคปุารค์ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- เครือ่งแกว้
โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลต  - ซปัโปโร – รา้นดวิตีฟ้ร ี 

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  (เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมู)    

5 ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour  
อาหาร เชา้   

6 ซปัโปโร – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร-ิ สนามบนิชโิตะเสะ -  

ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
อาหาร เชา้   

 

 

 

 



                
 

 

 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง   ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– จดุชมววิทะเลสาบโทยะ – 

                 ออนเซ็น     อาหาร เย็น 

 
04.00น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนินวิชโิตเสะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Nok 

Scoot (XW) เทีย่วบนิที่ XW146 (คา่ทวัร ์ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บน

เครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บน  เครือ่งเทา่น ัน้ ) 
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด  (เวลา

เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบ รอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั  นําทา่นขึน้รถ

โคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส  ึ(Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอก
ไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ้ ,ทะเลสาบ ,หนองบึ   
งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนัน้นําทา่นชม  หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ
(Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไม่ดบัจงึกอ่ใหเ้กดิน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด
อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชัว่กลัป์ น้ํารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่ง

นี้มแีร่ธาตกุํามะถนัซึง่เป็นแหลง่ตน้น้ําของย่านบ่อน้ํารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควัน

จากน้ําพุรอ้นพุ่งข ึน้มาตลอดเวลา  ใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศยั  นําทา่นเดนิทางสู่

บรเิวณทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของ

นักทอ่งเทีย่วมคีนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน นําทา่นเดนิทางไป จดุชมววิโซโล  
Sairo View Point เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะจากมุมสงู สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอุส ุเขาโชวะชนิซงั ย่านโท
ยะโกะออนเซ็นและปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโย
เทยซ์ ึง่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นภเูขาฟจูแิห่งเอโซะทางทศิตะวันตก สมควรแก่

เวลานําทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น โทยะ/นเิซโกะ /โนโบรเิบ็ทส ึ 
 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่)  

หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Kohantei Hotel Toya/Niseko Grand Hotel หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่าม    โอชามมัเบะ – ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ- ยา่นโมโตะมาจ ิ- เนนิชมววิฮาจมินัซากะ – 

                 Hakodate Ropeway จดุชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ       อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

นําทา่นเดนิทางสูฮ่าโกดาเตะ ระหว่างทางผา่น โอชามมัเบะ เมอืงทีร่าบชายฝ่ังในฮอกไกโดอยู่ห่างจากซปัโปโร

ประมาณ 100 กม.ภมูภิาคนี้เป็นทีต่ัง้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์  มทีัง้บ่อน้ําพุและเ ทอืกเขา Showa-
shinzan นําทา่นสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ เมอืงตอนใตส้ดุของฮอกไกโด ซึง่อยู่ทางดา้นทศิใตข้องเกาะฮอกไกโดยที่
เจรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุจนไดช้ือ่ว่าเป็นประตสููฮ่อกไกโด นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงทีผ่สมผสานกนัระหว่างวัฒนธรรมญีปุ่่ น

และตะวันตกอกีดว้ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ Red Brick Warehouse หรอื โกดงัคาเนโมร ิ  ศนูยก์ารคา้ทีป่ระกอบขึน้



                
 

 

จากการนําอาคารโกดงักอ่อฐิแดงซึง่ถกูสรา้งข ึน้ในปีค.ศ. 1909 จํานวน 4 หลงัมา
ปรับปรุงใหม่ เพลนิเพลดิไปกบัการชอ็ปป้ิงและของกนิแสนอร่อยมากมาย แม ้

อาคารทีเ่ห็นจะเป็นอาคารใหม่ทีถ่กูสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเกา่ทีถ่กูไฟไหม ้
ครัง้ใหญ่เผาทําลายไปเมือ่ปี 1907 แตย่ังคงเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของ
สถาปัตยกรรมแบบดัง่เด ิ มทีทํ่าใหค้วามรูส้กึยังคลา้ยส ิง่ปลกูสรา้งของยุโรปตัง้อยู่

เรยีงรายอยู่รมิอ่าว ปัจจุบันไดด้ดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นเสือ้ผา้ ก ิ๊ฟชอ้ป และ
รา้นอาหาร อสิระใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพความงามหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากของที่
ระลกึไดต้ามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่า่นโมโตะมาจ ิMotomachi หรอืเรยีกอกีอย่างว่า ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ  เป็นแหลง่

รวมสถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัหลกัๆ ของเมอืงไวเ้กอืบ
ทัง้หมด นับเป็นย่านทีม่ปีระวัตยิาวนานเป็นรอ้ยปี และยังคง 
สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิไว ้   อย่างดงีาม  ทา่เรอืแห่งนี้

นับเป็นทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 
1854 ทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศ

ตะวันตก และไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ
บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ( Mount Hakodate)  เรยีกว่า
“ย่านเมอืงเกา่โมโตมาช ิ( Motomachi District)”ตัง้แตนั่น้

มา นําทา่นสู ่ เนนิชมววิฮาจมินัซากะ Hachiman-Zaka 
Slope จะเป็นเนนิเขาทีล่าดตวัลงไปจนถงึทะเลทีด่า้นลา่ง ซึง่หากยนืจากทีจุ่ดนี้จะเป็นแนวตน้ไมส้องขา้งทางยาว
ตลอดแนว และเบือ้งหนา้จะเป็นววิของทา่เรอืฮาโกดาเตะ ,ทอ้งทะเลและ

ภเูขาทีอ่ยู่ทางฝ่ังตรงขา้มน่ันเอง เนื่องจากววิทวิทศันท์ีส่วยงามจงึทําให ้
เป็นหนึง่ในจุดทีน่ยิมใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรแ์ละโฆษณาตา่งๆ ใน

หนา้รอ้นนัน้ตน้ไมจ้ะเป็นสเีขยีวสด แตใ่นฤดหูนาวชว่งทีใ่บไมร้่วงและหมิะ
ตก จะมกีารประดบัไฟ   ไวต้ามตน้ไม ้เป็นจุดชมเทศกาล Hakodate Light 
Up ทีม่ชีือ่เสยีงอกีดว้ย สมควรแกเ่วลา  นําทา่นเดนิทางสู่ จดุชมววิ จาก

ยอดเขาMt.Hakodate โดยน ัง่กระเชา้  Hakodateyama Ropeway 
(หมายเหต:ุกระเชา้อาจมยีกเลกิการใหบ้รกิารกรณีมลีมพัดแรง หรอืมกีาร

ปิดซอ่มบํารุงทางบรษัิทขอปรับรายการนําขึน้จุดชมววิโดยรถบัสแทน) ทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศของเมอืงฮา
โกดาเตะในยามคํา่คนืทีม่แีสงไฟเรยีงรายเปลง่แสงระยบิระยับดัง่แสงของเพชรซึง่นับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดา
เตะเป็นจดุชมววิกลางคนืสวยเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากฮ่องกงและเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาลี  เป็นจุด

ชมววิมุมกวา้งโอบลอ้มดว้ยทะเลและภเูขานับ  และยัง เป็นจุดชมววิตดิอันดนั 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุ ของญีปุ่่ น
ร่วมกบัภเูขาอนิาซะ ทีน่างาซากแิละภเูขารอคโคทีโ่กเบ( Kobe) มคีวามสงู 334 เมตร นอกจากจุดชมววิแลว้ยังมี

รา้นคา้หลากหลายรา้น รา้นกาแฟ รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ และรา้นอาหารสไตลโ์รงอาหารเปิดใหบ้รกิาร ดว้ย 
สมควรแกเวลานําทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) 

หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลาย
ความเมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีน
โลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Yunokawa Kanko Shoen Hotel / Yunohama Hotel 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่     ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ– โงเรยีวกาคปุารค์ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  
               เครือ่งแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลต  - ซปัโปโร – รา้นดวิตีฟ้ร ี

              อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมู) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดแห่งนี้นับเป็นสวรรคข์องคนรักอาหารทะเล  สดใหม่ รา้นคา้ตา่ง ๆ 
จําหน่ายอาหารทะเลหลากหลายชนดิ ลิม้ลองเนื้อปูสด ๆ และอย่าพลาดลิม้รสเมลอนและขา้วโพดทีนํ่ามาขายใน

ตลาดซึง่ปลกูในฮอกไกโดทีม่รีสชาดหวาน หอม อร่อย สมควรแกนํ่าทา่นเดนิทางไป โงเรยีวกาคปุารค์  ทีน่ี่มจีุด



                
 

 

ชมววิทีส่วยงาม  มี ป้อมโงเรยีวกาคุ  (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก (คา่ทวัร์ไม่
รวมคา่ขึน้หอคอย )บรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปื  นใหญ่ซึง่จะ

มองเห็นไดจ้ากมุมสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตกสรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะ เพือ่ป้องกนัเมอืงฮาโกดา
เตะจากการคกุคามจักรวรรดนิยิมทีเ่กดิจากมหาอํานาจตะวันตก ไม่กีปี่ตอ่มาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงคราม
กลางเมอืงระหว่างกองทพัผูส้าํเร็จราชการและกองกําลงัของ

รัฐบาลเมจทิีจ่ัดตัง้ข ึน้ใหม่  หลงัจากป้อมแห่งนี้ไม่ไดใ้  ชง้านแลว้
จงึถกูดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี1910 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทาง สู ่เมอืงโอตารุ  เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่
เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆ

ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสอง
ขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืน
นัน้สว่นใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืง

โอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจาก   การทําการคา้ระหว่าง
ประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลาย

ประเทศ นําทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอ
ตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา 
ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองที่

ยังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้ง

เพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลี   ยงสนิคา้จาก

ทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่
ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไป

เขา้ทา่ทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดงั ได ้
ง่ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลอง

เหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และ
พพิธิภณัฑ์  นําทา่นเทีย่วชม ชม

เครือ่งแกว้โอตารุ แหลง่ทํา   เครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความ
สวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่

เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่น
ชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้
ตา่งๆ จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  Otaru Music 

Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบท
กวทีีแ่สนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี( MUSI  C 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผ่อนคลาย

อย่างดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบ
น่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืก

ทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มี
บรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์
ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ย

ตวัทา่นเองสมควรแกเ่วลานําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระ
ถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้ง

ข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
เป็นของฝากตามอัธยาศยั จากนัน้ นําทา่นไปดวิตีฟ้ร ี ใหท้า่นเลอืก
ซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสาํอาง ค์ เครือ่งไฟฟ้า 

ผลติภณัฑจ์ากนํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ  หรอืวติามนิบํารุง
ร่างกายอย่าง Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน้ํามันตบัปลาฉลามเป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 

 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 



                
 

 

 ทา่นสามารถ อสิระ ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิ เป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวี ิ ตโดยเฉพาะในเวลาคํา่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟ
โฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิ

เรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไน ทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ  รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็ม
ไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้ 

พกั: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้       ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour   

                อาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 
 

 อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้

กบัไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื่องจากรถมี
ทีน่ั่งกดัไม่มคีา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง 

ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั   โปโร

และผลติภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่น
สามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่  (อสิระอาหารเทีย่งตาม

อธัยาศยั  ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ที่
โรงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อิ สระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิท  างสู่

สถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศยัอาทเิชน่ 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์ JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่
ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์

และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA 
จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

และอเิล็คทรอนคิส์ ,รา้น 100เยน ,รา้น  
UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น ,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เครือ่งสาํอาง  อาคาร JR TOWER มจีุด
ชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 
(Tower Three Eight) ทีร่ะดบั  ความ

สงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศันเ์หนือ
เมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามคํา่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลาง

สวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ  จากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 
เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตัว๋
ข ึน้จุ ดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 

ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปั
โปโร โดยอยู่ถดัลง  มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 

เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคกัและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามคํา่คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่
ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร  

สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด  มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกที่

นักทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี  - ทานุกโิคจเิป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ 
งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี ความยาว 7 



                
 

 

บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway 
Odori และ Susukin 

Sapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดบัไฟฤดหูนาวครัง้ยิง่ใหญ่แห่งเมอืงซปัโปโร มกีารจัด
ประดบัไฟกว่าสีแ่สนดวงจะจุดสอ่งสว่างทัว่ทัง้เมอืง ตลอดหนาว 

Odori Park : 22 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2019  
หนา้ JR ซปัโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 ม.ีค. 2020 

 

 เลอืกซือ้Option Tour (มบีสัและไกด)์ หมายเหต:ุ รายการทวัรเ์สรมินี้เป็นการเสนอขายทวัรเ์สรมิวันฟรี

เดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์ม่สามารถบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ ข ึน้อยู่กบัความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทาง
ของลกูคา้แตล่ะทา่นเทา่นัน้ 

อตัราคา่บรกิาร /ทา่น 
เดนิทาง 15-20 ทา่น ราคา 3,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 21-25 ทา่น ราคา 2,500 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 26-30 ทา่น  ราคา 2,000 บาท/ทา่น 
เดนิทาง 31 ทา่นขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกั: Red Planet Sapporo Susukino /Toyoko-Inn Sapporo Minami หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่ก    ซปัโปโร – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  

               ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่9) 

นําทา่นเดนิทาง สู่ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด  หรอื อะคะเร็งงะ
(Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า อฐิสแีดง กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ.1888เป็น
อาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดย ถอดแบบมาจากอาคา   รทําเนียบ

รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจํานวนกว่า 
2.5 ลา้นกอ้น ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยั แล  ะนําทา่น

ถา่ยรปูหอนาฬกิาซปัโปโร  เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามลอ้มรอบ
ดว้ยอาคารทนัสมัยในเมอืงสรา้งขึน้ในปี 1878 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กซอ้ม

ของวทิยาลยัเกษตรกรรมซปัโปโรในอดตี 
หอนาฬกิาถกูสรา้งข ึน้โดย American E. 
Howard & Co.และตัง้แตนั่น้มานาฬกิา

เรอืนนี้ก็ไดต้ดีงัตอ่เนื่องทกุชัว่โมงเป็น
เวลานานกว่า 100 ปี  จากนัน้ นําทา่น ชม
สวนโอโดร ิ  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่ี

เหลา่พันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ตง่แตม้
สสีนัตลอดทกุ ฤดกูาลเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อน

ใจของชาวเมอืงซปั โปโร ในฤดใูบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาลออทัม่เฟสซึง่
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก ไดเ้วลา

อนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 
14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
+++++++++++++++++++++++++ 



                
 

 

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการ
บนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย

ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง

จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตัว๋ภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิ  NokAir เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์

เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี้ 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10 ,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้
14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ืน้ทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 

17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลงัขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ  (ฟร!ี อาหาร
และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 
 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 



                
 

 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่  กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั  สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ

เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ชําระเงนิบาท ทา่นละ 1,700 บาท สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



                
 

 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันทําทวัรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


