
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 620  

 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
  

วนัทีส่อง ฮอกไกโด - โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- น ัง่กระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชนิซงั  - 

ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ  

 
08.55 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญีปุ่่ นแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น มชีือ่เสยีง

ดา้นออนเซ็น เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิง่ น าท่านชม จโิกคุดาน ิหรอื หุบ
เขานรก ภายในบรเิวณนี้ประกอบไปดว้ยบ่อน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิของ

ภเูขาไฟเมือ่หนึง่พันปีกอ่น ท าใหม้ลีกัษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ท า
ใหผู้ค้นขนานนามทีแ่ห่งนี้วา่ หุบเขานรก และทีน่ี่ยังเป็นตน้ก าเนิดบ่อออนเซนทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพและผวิพรรณ

แหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึทีม่ชี ือ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 



 

 
 
 

จากนัน้น าทุกท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึน้มา 

จากหลกัฐานพบวา่ ภูเขาไฟลกูนี้มกีารปะทขุึน้มาทกุๆ 20-50 ปี ดังนัน้จงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภูมทิัศน์ของพืน้ที่

แถบนีอ้ย่างตอ่เนื่อง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทียั่งคกุรุ่นมคีวันสขีาว
ลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอสุแุห่งนี้ มคีวามสงู 737 เมตร เมือ่ขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดแลว้

จะมองเห็นทวิทศันข์องภเูขาอสุ ุโอะกะรยิะมะ โคะอสุ ุและกนินุมะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา  
 

 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั ตัง้อยุ่ใกลก้ับสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอสุ ุซึง่ทีน่ี่เป็นแหลง่เพาะพันธุห์มสีนี ้าตาล 

ใหท้่านอสิระเดนิเที่ยวชมในสวนหมีเพื่อชมความน่ารัก
ฉลาดแสนรูข้องหมีสนี ้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสู้ญพันธุ์

และหาดไูดย้าก ในญีปุ่่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านั้น ชาวไอนุเชือ่กันว่าหมสีนี ้าตาลนี่ถือเป็นสัตวเ์ทพ

เจา้ของพวกเขาอกีดว้ย สว่นท่านไหนทีต่อ้งการชมแบบ

ใกลช้ ิดสามารถชมผ่านกระจกใสได ้หากยังไม่จุใจ
สามารถเดนิมายังโซนหอ้งสังเหตุการณ์พิเศษไดอ้กีดว้ย 

ซึง่เรียกว่า “กรงมนุษย์” ท่านจะไดเ้ห็นหมีสนี ้าตาลเดนิ
ผ่านไปมา ไดย้นิเสยีงและไดก้ลิน่ของหมีผาสนรุระบาย

อากาศเล็กๆ ประหนึ่งว่าไดอ้ยู่ใกลก้ับหมีระยะประชดิ ที่
สวนหมนีี้มคีวามพเิศษตรงทีท่่านสามารถป้อนอาหารหมทีัง้หลายเหล่านี้ดว้ยขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่มจีุดจ าหน่าย

บรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ มี
ความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถาน ี

Subway Odori และ Susukino ซึง่รา้นคา้ภายในทานุกโิคจนัิน้มหีลากหลายรา้นทีน่่าสนใจไม่วา่จะเป็นCoach, Zara, 
Comme หรอืกระเป๋า Bao Bao จากแบรนด ์Issey Miyake ทีส่าวๆต่างตามล่าหามาครอบครองก็สามารถหาซือ้ไดท้ี่

ย่านนี้  หรือจะเป็นรา้นขายขนมรา้นดังชือ่ว่ารา้น “Shirakaba” มีขนมหลากหลายชนิดที่มีชือ่เสยีงของฮอกไกโด 

โดยเฉพาะผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากนม อาทเิชน่ เคก้โรล ลูกอมรสนมกลิน่ตา่งๆ รสชาตหิอมหวานเหมาะแกก่ารซือ้ไป
ฝากเด็กๆเป็นอยา่งมาก 

 



 

 
 
 

 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   โรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ - เต็มอิม่กบับุฟเฟ่ต์

ชาบูหมู + ขาปูยกัษ ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโน
สเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเล่น ประมาณ 5,000-

15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเลน่กจิกรรมหมิะต่างๆน ัน้ ข ึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของ
หมิะ ณ เวลาน ัน้* 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน

นั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้

ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมืองเลยีบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทาง



 

 
 
 

ขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดัง

ต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ

น่ันเอง  

 
 

จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซึ่งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์อง
ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

 

 
 
 

 นอกจากนี้ดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่
เหลอือยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบ

ใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ี

เหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึ่งทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มา
ชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากนันะจ๊ะ 

 



 

 
 
 

 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกับ

ความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกัน แวะ
ชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่

ขา้งหลังแกว้จะมีการสกรีนค าว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะ
แตกต่างกันออกไป เมื่อซือ้แกว้พรอ้มเครื่องดืม่เรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื่องดืม่ฟรีไดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ เลอืก

เครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอธัยาศยัทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะ

เป็นโซนขายของที่ระลกึ หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็
ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาที่เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ 

เป็นค่าเฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  

สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบุคคล
อันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรค่าแก่การทานคอืชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ทีนุ่่ม

ละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสุด
แสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นีแ้ลว้ววว  

 
 มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสุดทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่

จุดเด่นของรา้นนี้ก็คอืไอศกรีมน่ันเองค่ะ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟท์

ครีมเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะ
ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดืม่แลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของทีร่ะลกึ

เกีย่วกบัสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมู + ขาปูยกัษ ์
ทีพ่กั  โรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 



 

 
 
 

วนัทีส่ ี ่ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลา  

ซปัโปโรโจไง - ดวิตีฟ้ร ี- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม  ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเม

รกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนาน

กวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของ

ชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  
 

 
 

น าทา่นผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแห่ง
หนึ่ง สรา้งตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมที

เป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไก
โด  แต่ ได ป้ รับ เปลี่ยนสร า้ง เป็นหอ

นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั ้งแต ่
พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถ

บอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่

อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรั้บ
การขึ้นท ะเบียน  ให ้เป็ นม รดกทาง

วฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 
 

 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 

ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงล าดับของจติวญิญาณ องค์พระมีชือ่ว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 

ทางการ เมือ่วนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา  

 



 

 
 
 

 
 

อุทยานโมอาย มีพื้นทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 

(ชาวญีปุ่่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อฐั"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ที่
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไป

นอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ 
ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ัง

ตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 



 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน
อาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิ ิขา้ว

หนา้ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถูกใจทุกทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแนน่อน 

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวม
แฟชั่นทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก 

จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่น่ัง และม ี
Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

 
ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

09.55 น. น าทกุทา่นเหริฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 



 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 15,999 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 15,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 15,999 

23 – 27 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 15,999 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 25,999 8,000 15,999 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

22 – 26 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

23 – 27 ธนัวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 35,999 8,000 25,999 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 35,999 8,000 25,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 38,999 8,000 28,999 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 38,999 8,000 28,999 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 38,999 8,000 28,999 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 36,999 8,000 26,999 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 36,999 8,000 26,999 



 

 
 
 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

 



 

 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วนักอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  



 

 
 
 

3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


