
 

 

รหัสทัวร ZET1902036 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก เพลินหิมะ] 
5 วัน 3 คืน (XJ) 
โอตารุ   โนโบริเบทสึ   หุบเขานรกจิโกกุดานิ   ภูเขาไฟโชวะ 
สวนหมีโชวะชินซัง   กระเชาอุสุซาน   ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ  ลานกิจกรรมหิมะ 
คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑกลองดนตรี   ถนนซาไกมาชิ   ดิวต้ีฟรี 
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด   หอนาฬิกาซัปโปโร    อุทยานโมอาย 
พระอะตะมะไดบุตสึ   ตลาดปลาซัปโปโรโจไง   ชอปปم�งมิตซุยเอาทเล็ท 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร

เอเชียเอกซ เคานเตอร 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ 
620  

 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
  

วันที่สอง ฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเชาชมวิวภูเขาไฟ
อุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซงั  - ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ  

 
08.55 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู โนโบ
ริเบทสึ”เมืองที่เปนเมืองตากอากาศชื่อดังแหงหน่ึงของญี่ปุ�น มีชื่อเสียงดานออน
เซ็น เปนเมืองที่เหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเปนอยางยิ่ง นําทานชม 
จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณน้ีประกอบไปดวยบอน้ําพุรอนและบอ
โคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหน่ึงพันปกอน ทํา
ใหมีลักษณะคลายกระทะทองแดง  ซึ่งจะมคีวันพวยพุงอยูตลอดเวลา  จากใตพิภพ 
ทําใหผูคนขนานนามที่แหงน้ีวา หุบเขานรก และท่ีน่ียังเปนตนกําเนิดบอออนเซนที่มี
ประโยชนตอสุขภาพและผิวพรรณแหงเมืองโนโบริเบทสึ ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮ
อกไกโดอีกดวย 

 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 
จากน้ันนําทุกทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เปนภูเขาไฟที่
ทําใหเกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมา
ทุกๆ 20-50 ป ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของพื้นที่แถบน้ีอยาง
ตอเน่ือง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขา
ไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟ
อุสุแหงน้ี มีความสูง 737 เมตร เมื่อขึ้นกระเชาขึ้นสูยอดแลวจะมองเห็นทิวทัศน
ของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการปะทุ
ของภูเขา  
 



 

 

 
 
จาก น้ันนําทานสู  สวนหมีโชวะชินซัง 
ตั้งอยุใกลกับสถานีกระเชาภูเขาไฟอุสุ ซึ่ง
ที่ น่ีเปนแหลงเพาะพันธุหมีสี น้ําตาล ให
ทานอิสระเดินเที่ยวชมในสวนหมีเพื่อชม
ความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 
100 ตัว ท่ีใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ใน
ญี่ ปุ�น น้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เทาน้ัน ชาวไอนุเชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย 
สวนทานไหนที่ตองการชมแบบใกลชิดสามารถชมผานกระจกใสได หากยังไมจุใจ
สามารถเดินมายังโซนหองสังเหตุการณพิเศษไดอีกดวย ซึ่งเรียกวา “กรงมนุษย” 
ทานจะไดเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา ไดยินเสียงและไดกลิ่นของหมีผาสนรุ
ระบายอากาศเล็กๆ ประหน่ึงวาไดอยูใกลกับหมีระยะประชิด ที่สวนหมีน้ีมีความ
พิเศษตรงที่ทานสามารถป�อนอาหารหมีทั้งหลายเหลาน้ีดวยขนมปง และแอปเปم�ล 
ซึ่งมีจุดจําหนายบริการไวบริเวณทางเขาและดานใน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทานุกิโคจิ เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินที่มี
หลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยู
กวา 200 รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี Subway 
Odori และ Susukino ซึ่งรานคาภายในทานุกิโคจิน้ันมีหลากหลายรานที่นาสนใจ
ไมวาจะเปนCoach, Zara, Comme หรือกระเป� า Bao Bao จากแบรนด  
Issey Miyake ที่สาวๆตางตามลาหามาครอบครองก็สามารถหาซื้อไดที่ยานน้ี  
หรือจะเปนรานขายขนมรานดังชื่อวาราน “Shirakaba” มีขนมหลากหลายชนิดที่



 

 

มีชื่อเสียงของฮอกไกโด โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ทํามาจากนม อาทิเชน เคกโรล ลูก
อมรสนมกลิ่นตางๆ รสชาติหอมหวานเหมาะแกการซื้อไปฝากเด็กๆเปนอยางมาก 
 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   โรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
 
วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ถนนซา

ไกมาชิ  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ�ตชาบูหมู + ขาปูยักษ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสู ลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให

เลน เชน สโนวโมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง (ไม
รวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้
การเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนา
ของหิมะ ณ เวลานั้น* 

 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตก
เน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศ
ญี่ปุ�นและประเทศในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ
คลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถม
ทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู
โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเปนถนนสําหรับนักทองเท่ียวแทน
โกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุง
เปนรานอาหาร รานขายของที่ระลึกน่ันเอง  

 
 



 

 

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชม
กลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึก
หรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 
 

 
 
 
 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” 
สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปน
ของที่ระลึกที่ เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru 
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 
นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลว
ไมมาชม ตองไปชมท่ีแคนนาดากันนะจะ 

 
 

อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยดาน
ขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตตี้ ท่ีทาทายรอ
ใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสัก
หนอยสิคะ เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบแต
ละทานไดเลยนะจะ ซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะคะ ซึ่ง
แกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อซื้อ



 

 

แกวพรอมเครื่องดื่มเรียบรอยแลวสามารถเติมเครื่องดื่มฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ 
เลือกเครื่องดื่มเรียบรอยแลว เชิญเลือกที่น่ังตามอัธยาศัยที่บริเวณชั้นสองไดเลยจา 
หรือถาใครไมอยากน่ังบริเวณชั้นหน่ึงจะเปนโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนาน
ไปกับการหมุนตูกาชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแตสะดวก
เลยคะ 

  

 
  

 ออกจากรานคาเฟ�คิตตี้ไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาท่ีเรียกกันวา มา
ฮอกไกโด ทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหนั่ง
ทานและสามารถสั่งกลับได  ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่จะ
หิ้วกลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO 
ที่ควรคาแกการทานคือชีสเคกน่ันเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ให
รสชาติหวานพอดี ล้ิมรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมี
อะไรจะฟนไปยิ่งกวาน้ีแลวววว  

 
 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� 

ซึ่งจุดเดนของรานน้ีก็คือไอศกรีมน่ันเองคะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปน
ซอฟทครีมเน้ือนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซน
รานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ 
นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึก
เกี่ยวกับสนูปปم�เพ่ือเอาใจคนรักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 



 

 

 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตชาบหูมู + ขาปูยักษ 
ที่พัก  โรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกนั 
วันที่สี่ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะ

ตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา  ซัปโปโรโจไง - ดิวตีฟ้ร ี- มิตซุย เอาทเล็ต   
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม  ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 
เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามา
จากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแต
ความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 
2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือปพ.ศ. 2512  
 

 
 



 

 

นําทานผานชม หอนาฬิกา
ซัปโปโร เปนหอนาฬิกาที่
เกาแกและเปนอีกสัญลักษณ
ที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีก
แหงหน่ึง สรางตั้งแตป พ.ศ. 
2421 เดิมทีเปนโรงฝกงาน
ของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด 
แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอ
นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอก
เวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้น
ทะเบียน ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของญี่ปุ�น 

 
จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดัง
ของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต 
ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิด
โครงสรางจากการเรียงลํ าดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่ อวา Atama 
Daibutsu เปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เม่ือวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา  
 

 
 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่
บรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญี่ปุ�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะ



 

 

ซื้อที่ดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนชื่อที่ผูคนเรียก
ขาน เปนหน่ึงในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด 
 

 
 

จากน้ันนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 
ราน เรียงรายตลอดบลอ็กขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญ
ที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมน
ทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน 
ขาวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดกูาล อาหารทองถิ่นที่ขึ้นช่ือคือ อาหารทะเล
สดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

 



 

 

เที่ยง  เพ่ือไมเปนการเสียเวลาอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโป
โรโจไง ใหทานไดเลือกทานอาหารไดตามใจชอบในแบบของทานไมวาจะเปน
ปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเปนซูชิ ซาซิมิ ขาวหนาปลาดบิ รับรองวา
สด สะอาด ถูกใจทุกทานที่ชอบทานอาหารญี่ปุ�นแนนอน 

 
จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  จากน้ันนํา
ทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัย
แหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 
128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอม
ดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา 
และสินคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 ที่
น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและ
สินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  
 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม THE B HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
09.55 น. นําทุกทานเหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ 
เที่ยวบินที่ XJ 621 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 

ทาน 
พักเด่ียว 

เพ่ิม 
ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999 
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999 
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999 
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 15,999 
26 – 30 พฤศจิกายน 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 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
06 – 10 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
07 – 11 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
11 – 15 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
12 – 16 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
13 – 17 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
14 – 18 ธันวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 
17 – 21 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
18 – 22 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
19 – 23 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
20 – 24 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
21 – 25 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
22 – 26 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
23 – 27 ธันวาคม 2562 30,999 8,000 20,999 
24 – 28 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
25 – 29 ธันวาคม 2562 35,999 8,000 25,999 
26 – 30 ธันวาคม 2562 35,999 8,000 25,999 



 

 

27 – 31 ธันวาคม 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 

** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/
ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ



 

 

นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


