
 

 

รหัสทัวร ITV1902925 
ทัวรญี่ปุ�น Hokkaido Autumn&Winter ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ 
คิโรโระ 5 วัน 3 คืน (XW) 
เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ แชออนเซ็น เมืองโอตารุ พพิิธภัณฑกลองดนตรี  
เมืองซัปโปโร มิตซุยเอาทเล็ท อาคารเจอารทาวเวอร ยานซูซูกิโนะ หอนาฬิกาซัปโปโร  
สวนโอโดริ 
อิสระทองเที่ยวฟรีเดย  
พักคิโรโระสกีรีสอรท 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันทีห่น่ึง    กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
23.50น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3เคานเตอรสายการบิน Nok 

Scoot (XW) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็ก
กระเป�า 

 
วันทีส่อง    ทาอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโร
โระสกีรีสอรท 
อาหาร เย็น 
 
04.00น. นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ 

ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน Nok 
Scoot (XW) เที่ยวบินที ่XW146 (คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเคร่ือง
มีบริการจําหนาย/ส่ังซือ้บนเครื่องเทาน้ัน ) 

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรณุาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา 
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมโีทษจับและ
ปรับ รบักระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจ
สวนตัว นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) 
เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ
ที่งดงามไมวาจะเปนตนไม,ทะเลสาบ,หนองบึ  งและแหลมรูปรางแปลกตามากมาย 
จากน้ันนําทานชมหุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึง
กอใหเกิดนํ้าพุรอนและบอโคลนเดือดอันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูช่ัว
กัลป� น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถนัซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของยาน
บอน้ํารอนโนโบริเบทสึ มองเหน็ควันจากน้ําพุรอนพุงขึ้นมาตลอดเวลา ใหทาน



 

 

ถายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเวลาเดินทางสูที่พักคิโรโระรีสอรท ต้ังอยูท่ี
หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa Village)ใกลเมืองโอตาร ุ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี1)  
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือ
ผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และ
ยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 
 ท่ีพัก: Kiroro Ski Resort หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   

 
วนัที่สาม    คิโรโระ - โอตารุ -  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เคร่ืองแกวโอตาร ุ– 
ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – Duty Free – มติซุยเอาทเลท – ชอปทานุกิโคจิ    
อาหาร เชา,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหม)ู 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 2) 
 ใหทานอิสระถายภาพ สกีรี

สอรทKIRORO SKI 
RESORT(ระยะเวลาประมาณ 
1 ชม.) ในชวงฤดูหนาวปกคลมุ
ดวยหิมะแสนนุม ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง 
ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมสกีท่ีหลากหลา  
ย เชน สกี, สโนวบอรด,
กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ 
(หมายเหตุ: คาทัวรไม
รวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและไมรวมคากระเชา
กอนโดลาขึ้นชมระฆัง) หรือทานจะเลือกชอปปم�งท่ีโซนพลาซาคิโร
โระ รีสอรทท่ีถูกเลือกเปนโลเคชั่นหลักในภาพยนตเรื่อง “แฟน
เดย แฟนกันแควันเดียว”เร่ืองแรกของคายจีดีเอช ไดเปดมุมสวย
ทัว่สกีรีสอรทใชเปนสถานที่ถายทําใน location ตางๆ คิโรโระ 
รีสอรท มารเกต็แหลงรวมขนมอรอยเเละสินคาที่ข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวครบซึ่งทาน
สามารถชอปปم�งกลบัไปเปนของฝากได หมายเหตุ:กิจกรรมเลนสกีและกระเชากอนโด
ลาข้ึนอยูกับปริมาณการทับถมของหิมะและสภาพอากาศ  จากน้ันนําทานเดินทางสู 



 

 

เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 
19 ถงึ 20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอด
สองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญ 
ไดถูกออกแบบเปนตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทํา
การคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเท่ียว
ชม คลองสายวัฒนธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยควา 
มเปนเอกลักษณแหงวถีีชีวติ 2 ฝم�งคลองท่ียังคงความเปนญีปุ่�นแบบด้ังเดิม คลองโอ
ตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดงัท่ีอยูตามริม
คลอง เม่ือวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาท่ีใหญและขนสงเขา
โกดัง ไดงายข้ึน ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี จึงถกูดัดแปลงเปนรานอาหารสไตล
ตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเท่ียวชม ชมเครื่องแกวโอตาร ุแหลงทําเครื่องแกวที่มี
ชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลง
เครื่องแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแกวหลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือก
ซื้อได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการทําเคร่ืองแกวตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง
เสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนออนหวานชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตร ี(MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทาน
จะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 
แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทาน
สามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มีบรกิารนําเพลงกลอง
ดนตรีท้ังเพลงญีปุ่�นและเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทาง
พิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชมกลองดนตรีนารกัมากมาย ใหทานไดทํากลอง
ดนตรนีารักๆในแบบที่ทานช่ืนชอบดวยตัวทานเอง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี3) 
บาย นําทานเดินทางเขาสู เมืองซัป

โปโร (Sapporo) เมืองหลวง
ของภูมิภาคฮอกไกโด นําทาน
ไป โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ 
(คาทัวรไมรวมการเขาชมการ
ผลิตดานใน อิสระถายรูปและซื้อของท่ีระลึกดานหนา) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมี
ชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวน
ดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไปดิวต้ีฟรี ใหทาน



 

 

เลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามัน
มา โฟมลางหนาถานหนิ หรือวิตามนิบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือ
น้ํามันตับปลาฉลามเปนตน จากน้ันนําทานเดินทางสู มิตซุยเอาทเล็ท Mitsui Outlet 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก และแบรนด
ญี่ปุ�น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง 
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา
แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และ
สินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ 
สําหรับใหทานไดนั่งผอนคลายอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่4) เมนูบุฟเฟ�ตขาป+ูชาบูหมู  
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก

แรม 
 ทานสามารถอิสระ ชอปปم�งยานทานุกิโก

จิ เปนยานที่คึกคักมีชีวติชีวติโดยเฉพาะ
ในเวลาค่ําคืนท่ีบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคา
กันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้ง
ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บาง
รานก็ซอนอยูในตึกตองข้ึนลิฟตไป แตกม็ีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและ
บริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอป
ปم�งยานซูซูกิโนะได  
 พัก: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino 
Southหรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   
 

วันทีส่ี่     ตลาดปลาโจไก (มรีถพาไป) – อิสระทองเท่ียวฟรีเดย                     
 อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 5) 



 

 

อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได 
หมายเหตุ: มีบรกิารรถและไกดไป
ตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไป
ตลาดปลา กรุณาแจงกบัไกดในวันแรก
ของการเดินทาง เน่ืองจากรถมีที่น่ังกดั
ไมมีคาใชจายในการเดินทาง 
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญท่ีสุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคัก
และมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทาน
สามารถรบัประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ท่ีส่ังตรงมาจากท่ีตางๆ
ของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดท่ีน่ี (อิสระอาหาร
เที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนไดเวลานําทานมาสงท่ี
โรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่
ทองเท่ียวอ่ืน ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชน 
อาคารเจอารทาวเวอร(JR 
TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดใน
ซัปโปโร ต้ังอยูติดกับสถานีเจ
อารซัปโปโร เปนท้ัง
หางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, 
เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟชั่น
วัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอาง อาคาร JR 
TOWER มีจดุชมวิวต้ังอยูที่ช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับ 
ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ัง
กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดร ิ
โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซกูิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมตึีก 
ESTA ซึ่งที่ช้ัน 10 เป น ศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิม
อรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวขึ้นจดุชมวิวราคาประมาณ 700-
1000 เยน) 
ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ 
เมืองซัปโปโร โดยอยูถดัลง มาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป นยานที่คึกคักและมี ชีวิตชีวา
ที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มกีารเป ดไฟตาม



 

 

ป�ายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยงัเปนแหลงชอป
ปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร คา
ราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่
นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี - ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปปم� งอาเขตบน
ถนนคนเดินทีม่ีหลังคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บลอ็กถนน มีรานคา
ต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ังขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวันตก อยูระหวาง
สถานี Subway Odori และ Susukin 
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 เลือกซื้อOption Tour (มบัีสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมน้ีเปนการ
เสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบ้ืองตน ทางบรษัิทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆ
ทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น 
อัตราคาบริการ /ทาน 

เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 
เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 
 พัก: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino South
หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   
 

วันทีห่า    ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเกา – ถายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดร ิ– สนามบินชิโตเสะ   
             ทาอากาศยานดอนเมือง                    
 อาหารเชา 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 6) 

นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮ
อกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) 
ในภาษาญี่ปุ�นแปลวา อิฐสีแดง กอสราง
เมื่อปค.ศ.1888เปนอาคารในสไตลนีโอ
บาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอา
คา  รทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางจากอิฐจํานวน
กวา 2.5 ลานกอน ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและนําทานถายรูป



 

 

หอนาฬิกาซัปโปโร เปนอาคารประวติัศาสตรท่ีสวยงามลอมรอบดวยอาคารทันสมัยใน
เมือง สรางขึ ้ นในป 1878 เพ่ือใชเปนสถานที่ฝกซอมของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโป
โรในอดีต หอนาฬิกาถกูสรางขึ้นโดย American E. Howard & Co.และตั้งแตนั้น
มานาฬิกาเรือนน้ีก็ไดตีดังตอเน่ืองทุกช่ัวโมงเปนเวลานานกวา 100 ป จากน้ันนําทาน
ชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีมีเหลาพันธุไมและแปลงดอกไมแตงแตม
สีสันตลอดทุก ฤดกูาลเปนที่พักผอนหยอนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผลิมี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไม
รวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมี
เทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลกไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู 
สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ อาหารกลางวันอิสระ 

14.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เที่ยวบินท่ี XW145 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมบีริการจําหนาย/
ส่ังซื้อบนเครื่อง) 

20.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป  
ไมเสริมเตียง 

พักเด่ียว ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

30 ตุลาคม - 3 
พฤศจิกายน  

22,888  
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 
 
 
 
 

9,500 34  

1-5 พฤศจกิายน 62 22,888 9,500 34  
6-10 พฤศจกิายน 62 23,888 9,500 34  
8-12 พฤศจกิายน 62 22,888 9,500 34  
13-17 พฤศจิกายน 62 23,888 9,500 34  
22-26 พฤศจิกายน 62 23,888 9,500 34  
27 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 

24,888 9,500 34  

29 พฤศจิกายน – 3 
ธันวาคม 

24,888 9,500 34  



 

 

4-8 ธันวาคม 62 27,888  
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 

9,500 34  
6-10 ธันวาคม 62 27,888 9,500 34  
11-15 ธันวาคม 62 25,888 9,500 34  
13-17 ธันวาคม 62 25,888 9,500 34  
12-16 กุมภาพันธ 63 27,888 9,500 34  
14-18 กุมภาพันธ 63 26,888 9,500 34  
19-23 กมุภาพันธ 63 26,888 9,500 34  
21-25 กมุภาพันธ 63 26,888 9,500 34  
26กุมภาพันธ -1 มีนาคม 27,888 9,500 34  
28กุมภาพันธ -3 มีนาคม 26,888 9,500 34  
4-8 มีนาคม 63 25,888 9,500 34  
6-10 มีนาคม 63 26,888 9,500 34  
11-15 มีนาคม 63 25,888 9,500 34  
13-17 มีนาคม 63 26,888 9,500 34  
18-22 มีนาคม 63 24,888 9,500 34  
20-24 มีนาคม 63 24,888 9,500 34  

 
 หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรษััทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ�น) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแก
ทาน  



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน (ต๋ัวภายในประเทศแนะนําใหจองสายการบิน NokAir 
เพ่ือความสะดวกในการแกไขกรณีไฟลทตางประเทศมีเปลี่ยนแปลง) 
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบรกิารน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม 



 

 

การซื้อที่น่ังอัพเกรดเพ่ิมเปนการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีน่ังทีต่องการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดที่น่ังของต๋ัวซีรยีทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที่น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังได
ดังน้ี 
- ที่น่ังช้ัน Scoot Plus ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทางอยางชา14วัน  ท่ีน่ัง ScootPlus (แถว 11-14 ) เปนท่ีนั่งแถวหุมหนังเต็มเบาะ
ท่ีใหพ้ืนที่วางขาถึง 38 นิ้ว (96.5 ซม.) และความกวาง 17-21.7 น้ิว (42.16 – 55.1 ซม.) 
พนักพิงเอนหลังขนาด 8 น้ิว (20.3 ซม.) เพ่ิมพื้นท่ีพักเทาและที่เทาแขนท่ีพับ (ฟรี! อาหารและ
เครื่องดื่ม/สัมภาระเชคอินท่ี 30 กก.) 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มคีาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดบัเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรมั สัมภาระถือข้ึนเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซือ้น้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มี
คาใชจายดังน้ี (ราคาตอเท่ียว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.
2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรดี คาโทรศัพท
เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริปหรือเงินไทย 1,300 บาท สําหรับกรุปที่
มีหัวหนาทัวรแลวแตนํ้าใจจากทาน 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะตองยื่น



 

 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัในวันทําทัวรเต็มวัน ตามโปรแกรมการเดินทาง
รวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-11 ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวนัน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลมุถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ



 

 

วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


