
                
 

 
 

 

 



                
 

 

รหสัทวัร ์JP-C- JXW883 

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!!!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! อสิระฟรเีดย1์วนั เทีย่วงา่ยสะดวกสบาย 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ โนโบรเิบทส ึเมอืงขึน้ชือ่เรือ่งน ้าพุรอ้น ออนเซนธรรมชาตขิองญี่ปุ่ น บ่อจโิกคุดานิ บ่อทีง่ดงามมี

ชือ่เสยีง โอตารุเมอืงท่าเรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล ฮาโกดาเตะ สัมผัสเสน่หเ์มอืงเหนือ
สดุประทับใจ เมอืงท่าทีรุ่่งเรอืงในอดตี มทีวิทัศน์ยามค ่าคนืสวยงามเป็นอันดับตน้ๆ โทยะโกะ ชมววิทะเลสาบขนาดใหญ่ที่

เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ อยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก 

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 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  

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

 

 

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:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ– 
จโิกคดุาน ิ– จดุชมววิทะเลสาบโทยะ – 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  (เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู    

5 ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour  
อาหาร เชา้   

6 ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ - ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร-ิ สนามบนิชโิตะเสะ -  
ทา่อากาศยานดอนเมอืง CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
อาหาร เชา้   

 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– จดุชมววิทะเลสาบโทยะ – 

                 ออนเซ็น     อาหาร เย็น 

 
04.00น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน 

Nok Scoot (XW) เที่ยวบนิที ่XW146 (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบน
เครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บน  เครือ่งเทา่น ัน้ ) 



                
 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว 
น าท่ านขึ้นรถโคช้ป รับอากาศ เดินทางสู่  เมืองโนโบริเบทส ึ
(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอก
ไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ,้
ทะเลสาบ,หนองบ  ึ งและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นน า
ทา่นชม หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยัง
ไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตทิียั่งคงอยู่ชั่วกัลป์ น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมี
แร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาตลอดเวลา 
ใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศัย น าทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีอ่ยู่ในอทุยานชโิกะทสโึท
ยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยีย่มชมปีละ 4 ลา้นคน น าท่านเดนิทางไป จุดชมววิโซโล Sairo View 
Point เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะจากมมุสงู สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ 
เขาอุส ุเขาโชวะชนิซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนชิยิามนอกจากน้ียังสามารถมองเห็นเขาโย
เทยซ์ึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 
โทยะ/นเิซโกะ /โนโบรเิบ็ทส ึ 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังช่วยให ้
ระบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ที่ พ ั ก : Kohantei Hotel Toya/Niseko 

Grand Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 
วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีส่าม    โอชามมัเบะ – ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดงคาเนโมร ิ- ยา่นโมโตะมาจ ิ- เนนิชม

ววิฮาจมินัซากะ – 

                 Hakodate Ropeway จดุชมววิภเูขาฮาโกดาเตะ       อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

(มือ้ที ่2) 
น าท่านเดนิทางสู่ฮาโกดาเตะ ระหว่าง
ทางผ่าน โอชามมัเบะ เมืองที่ราบ
ชายฝ่ังในฮอกไกโดอยูห่า่งจากซัปโปโร
ประมาณ 100 กม.ภูมิภาคน้ีเป็นที่ตั ้ง
ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ มีทัง้บ่อน ้าพุและเทือกเขา Showa-
shinzan น าท่านสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ เมืองตอนใตสุ้ดของฮอกไกโด ซึง่อยู่
ทางดา้นทศิใตข้องเกาะฮอกไกโดยทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดจนไดช้ือ่ว่าเป็นประตู
สูฮ่อกไกโด นอกจากน้ียังเป็นเมอืงทีผ่สมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมญีปุ่่ นและ
ตะวันตกอกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ Red Brick Warehouse หรือ โกดงัคาเน
โมร ิศูนยก์ารคา้ทีป่ระกอบขึน้จากการน าอาคารโกดังกอ่อฐิแดงซึง่ถูกสรา้งขึน้
ในปีค.ศ. 1909 จ านวน 4 หลังมาปรับปรุงใหม่ เพลนิเพลดิไปกับการช็อปป้ิง
และของกนิแสนอร่อยมากมาย แมอ้าคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้ง
ขึน้มาทดแทนอาคารหลังเกา่ทีถู่กไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมือ่ปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดด
เด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิ  มที่ท าใหค้วามรูส้กึยังคลา้ยสิง่ปลูกสรา้งของยุโรปตัง้อยู่เรียงรายอยู่รมิอ่าว 
ปัจจุบันไดด้ัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นเสือ้ผา้ กิ๊ฟชอ้ป และรา้นอาหาร อสิระใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพความงามหรอืเลอืก
ซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่า่นโมโตะมาจ ิMotomachi 

หรือเรียกอีกอย่างว่า ท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ เป็น
แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญหลักๆ ของเมืองไว ้
เกอืบทัง้หมด นับเป็นย่านทีม่ปีระวัตยิาวนานเป็นรอ้ยปี
และยังคง สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมไว  ้ อย่างดีงาม 
ทา่เรอืแห่งน้ีนับเป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหวา่ง
ประเทศในปี 1854 ท าใหม้ผีูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี 



                
 

จนี และประเทศตะวันตก และไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ(Mount 
Hakodate)  เรยีกวา่“ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District)”ตัง้แตนั่น้มา น าทา่นสู ่เนนิชมววิฮาจมินัซา
กะ Hachiman-Zaka Slope จะเป็นเนนิเขาทีล่าดตัวลงไปจนถงึทะเลทีด่า้นล่าง ซึง่หากยนืจากทีจุ่ดน้ีจะเป็นแนว
ตน้ไมส้องขา้งทางยาวตลอดแนว และเบือ้งหนา้จะเป็นววิของท่าเรอืฮาโกดาเตะ,ทอ้งทะเลและภูเขาทีอ่ยูท่างฝ่ัง
ตรงขา้มน่ันเอง เน่ืองจากววิทวิทัศน์ทีส่วยงามจงึท าใหเ้ป็นหนึง่ในจุดทีน่ยิมใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรแ์ละ
โฆษณาต่างๆ ในหนา้รอ้นนัน้ตน้ไมจ้ะเป็นสเีขยีวสด แตใ่นฤดูหนาวชว่งทีใ่บไมร่้วงและหมิะตก จะมกีารประดับไฟ  
ไวต้ามตน้ไม ้เป็นจุดชมเทศกาล Hakodate Light Up ทีม่ชีือ่เสยีงอกีดว้ย สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสูจุ่ด
ชมววิจากยอดเขาMt.Hakodate โดยน ัง่กระเชา้ Hakodateyama Ropeway (หมายเหต:ุกระเชา้อาจมี
ยกเลกิการใหบ้รกิารกรณีมลีมพัดแรง หรอืมกีารปิดซ่อมบ ารุงทางบรษัิทขอปรับรายการน าขึน้จุดชมววิโดยรถบัส
แทน) ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศของเมอืงฮาโกดาเตะในยามค ่าคนืทีม่แีสงไฟเรยีงรายเปลง่แสงระยบิระยับดั่ง
แสงของเพชรซึง่นับวา่เป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะเป็นจดุชมววิกลางคนืสวยเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจาก
ฮอ่งกงและเมอืงเนเปิลส ์ประเทศอติาล ีเป็นจุดชมววิมมุกวา้งโอบลอ้มดว้ยทะเลและภเูขานับ และยังเป็นจุดชมววิ
ตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ นร่วมกับภูเขาอนิาซะ ที่นางาซากแิละภูเขารอคโคที่โกเบ(Kobe) มี
ความสูง 334 เมตร นอกจากจุดชมววิแลว้ยังมรีา้นคา้หลากหลายรา้น รา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ และ
รา้นอาหารสไตลโ์รงอาหารเปิดใหบ้รกิารดว้ย สมควรแกเวลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) 
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
ทีพ่กั: Yunokawa Kanko Shoen Hotel / Yunohama Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่     ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ– โงเรยีวกาคปุารค์ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  
               เครือ่งแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลต  - ซปัโปโร – รา้นดวิตีฟ้ร ี
              อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดแห่งน้ีนับเป็นสวรรคข์องคนรักอาหารทะเล  สดใหม ่รา้นคา้ตา่ง ๆ 
จ าหน่ายอาหารทะเลหลากหลายชนดิ ลิม้ลองเน้ือปูสด ๆ และอยา่พลาดลิม้รสเมลอนและขา้วโพดทีน่ ามาขายใน
ตลาดซึง่ปลูกในฮอกไกโดทีม่รีสชาดหวาน หอม อร่อย สมควรแกน่ า
ท่านเดนิทางไป โงเรยีวกาคุปารค์ ทีน่ี่มจีุดชมววิทีส่วยงาม ม ีป้อม
โงเรยีวกาคุ (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 
แฉก (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ขึน้หอคอย)บรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญรู่ป
ดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พื้นทีใ่นการวางปื นใหญ่ซึง่จะมองเห็นได ้
จากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตกสรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัย
เอโดะ เพื่อป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิิยมที่
เกดิจากมหาอ านาจตะวันตก ไม่กีปี่ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐาน
ของสงครามกลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูส้ าเร็จราชการและกองก าลัง
ของรัฐบาลเมจทิีจ่ัดตัง้ขึน้ใหม่  หลังจากป้อมแห่งน้ีไม่ไดใ้  ชง้านแลว้จงึถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะ
ในชว่งปี1910 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมืองท่าเจรญิรุ่งเรืองใน
ฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 
เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มีรา้น
ขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ 
รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่  ไดถู้ก
ออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บ
อทิธพิลมาจาก  การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเอง
และประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม 
คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 
ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบ
ดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอื
เล็กล าเล ี ยงสนิคา้จากทา่เรอืเอามา
เก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามริมคลอง 
เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่
จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญแ่ละขนสง่
เขา้โกดัง ไดง้่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บ
สิน ค ้า ริม ค ล อ ง เห ล่ า น้ี  จึ ง ถู ก
ดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ 



                
 

และพพิธิภัณฑ ์น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท า  เครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงาม
ของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้
หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงน้ีมีชือ่เสยีงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีี่
แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSI  C BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท า
ใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส ่
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรีทัง้เพลงญี่ปุ่ น
และเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได ้
โดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและ
ชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ า
กล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบดว้ยตัว
ท่ าน เองสมควรแก่ เวลาน าท่ านไป  โรงงาน
ช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการ
ผลติดา้นใน อสิระถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านไปดวิตีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑ์
จากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน ้ามันตับปลา
ฉลามเป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) เมนูบฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 
 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 ท่านสามารถอสิระ ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็นย่านทีค่กึคักมชีวีติ

ชวีติโดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ 
เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณน้ีมีรา้นอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอ
เกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอ
เมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ัน
ทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้ 

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

วนัทีห่า้       ตลาดปลาโจไก(มรีถไกดบ์รกิารพาไป) หรอือสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอืซือ้บสัเสรมิ Option Tour   
                อาหารเชา้ 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 
 

❖ อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้

หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีท่านประสงคไ์ปตลาดปลา กรุณาแจง้
กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เน่ืองจากรถมี
ทีน่ั่งกัดไมม่คีา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่ค ึกคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโร
และผลติภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่่างๆ
ของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี่น่ี 
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) จน
ไดเ้วลาน าท่านมาส่งทีโ่รงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร ์อสิระใหท้่านอสิระช ้

อปป้ิง หรอืเดนิท างสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอัธยาศัยอาทเิชน่ 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่
ตดิกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA 
จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีุด



                
 

ชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับ ความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือ
เมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลาง
สวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่านซซููกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 
เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตั๋ว
ขึน้จุ ดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัป
โปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 
เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่
ในย่านแห่งน้ี นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่
นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี - ทานุกโิคจเิป็นแหล่งชอ้ปป้ิ 
งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 
บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยู่กวา่ 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ะหวา่งสถานี Subway 
Odori และ Susukin 
Sapporo White Illumination 2019-2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครัง้ยิง่ใหญ่แห่งเมอืงซัปโปโร มีการจัด
ประดับไฟกวา่สีแ่สนดวงจะจุดสอ่งสวา่งทั่วทัง้เมอืง 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)์ หมายเหตุ: รายการทัวรเ์สรมิน้ีเป็นการเสนอขายทัวรเ์สรมิวันฟรี
เดยเ์บือ้งตน้ ทางบรษัิทและไกดไ์มส่ามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ ขึน้อยูก่ับความสมัครใจและความตอ้งการเดนิทาง
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 
 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

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

วนัทีห่ก    ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  
               ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่9) 
น าท่านเดินทางสู่ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด  หรือ อะคะเร็งงะ
(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า อฐิสแีดง ก่อสรา้งเมื่อปีค.ศ.1888เป็น
อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท าเนียบ
รัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวนกว่า 
2.5 ลา้นกอ้น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยแล  ะน าท่าน
ถา่ยรูปหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ี่สวยงามลอ้มรอบ
ดว้ยอาคารทันสมัยในเมอืงสรา้งขึน้ในปี 1878 เพื่อใชเ้ป็นสถานทีฝึ่กซอ้ม

ของวทิยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต 
หอนาฬิกาถูกสรา้งขึ้นโดย American E. 
Howard & Co.และตั ้งแต่ นั้นมานาฬิกา
เรือนน้ีก็ไดต้ีดังต่อเน่ืองทุกชั่วโมงเป็น
เวลานานกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านชม
สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มี
เหล่าพันธุ์ไมแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้
สสีันตลอดทุก ฤดูกาลเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อน
ใจของชาวเมอืงซัป โปโร ในฤดูใบไมผ้ลมิี



                
 

เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร่้วงมเีทศกาลออทั่มเฟสซึง่
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลกไดเ้วลา
อนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั อาหารกลางวันอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง  
    บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื่อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังน้ี 
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้
14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ื้นทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 
17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ (ฟร!ี อาหาร
และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 
 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 



                
 

-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า  กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ่้ายดังน้ี (ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ช าระเงนิบาท ทา่นละ 1,700 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



                
 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


