
 

 

รหัสทัร ITV1902927 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5 วัน 3 คืน [XW] 
เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ทะเลสาบโทยะ เมืองโอตาร ุพิพิธภัณฑกลองดนตรี 
เมืองซัปโปโร มิตซุยเอาทNเล็ท ชhอปปم�งยานทานุกิโกจิ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ ลานสโนวโมบิล 
ลานสกีรีสอรท ทาํเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ  
พักโทยะออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน  
พิเศษ ทานบุฟเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอ้ัน !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Scoot (XW) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็ก
กระเป�า 

 
วันทีส่อง    ทาอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – 
ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น โทยะ/โนโบริเบ็ทสึ     
อาหาร เย็น 
 
04.00น. นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน Nok Scoot 

(XW) เท่ียวบินที ่XW146 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเคร่ืองมีบริการ
จําหนาย/ส่ังซือ้บนเครือ่งเทาน้ัน ) 

12.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติ
ของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะ
มีโทษจับและปรบั รับกระเป�า
เรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว 
นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศ
เดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ 
(Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มชีื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดม
สมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีงดงามไมวา  จะเปนตนไม,ทะเลสาบ,หนองบึ  งและแหลม
รูปรางแปลกตามากมาย จากน้ันนําทานชมหุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกดิ
จากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอั  นเปนปรากฏก  
ารณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูช่ัวกัลป� น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุ
กํามะถันซึ่ง  เปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ําพุ



 

 

รอนพุงขึ้นมาตลอดเวลา ใหทานถายภาพตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู 
ทะเลสาบโทยะ เปนทะเลสาบปลองภูเขาไฟ ในอุทยานแหงชาติชิกตสึ-โทยะ บน
เกาะฮกไกโด ประเทศญี่ปุ�น ทะเลสาบมีลักษณะคลายไขดาว เปนทะเลสาบขนาดใหญ
รูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะต้ังอยู
คือเกาะนากาโน ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ใน
หนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชม
ทิวทัศน อิสระใหทานถายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พักแรม  
ออนเซ็น โทยะ/โนโบริเบ็ทสึ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี1)  
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอน
คลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 
 ท่ีพัก: TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือระดับใกลเคียงกนั 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง)   

 
วันที่สาม    โอตาร ุ-  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี– เคร่ืองแกวโอตารุ – ซัปโปโร -  
               โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – Duty Free – มิตซุยเอาทเลท – ชอปทานุกิโคจ ิ
อาหาร เชา,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหม)ู 
 
เชา  รับประทานอาหาร

เชา ณ โรงแรม (ม้ือที ่
2) 

 นําทานเดินทางสู เมือง
โอตาร ุเมืองทา
เจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมือง
คาขายในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 
20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยู
ตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ 
รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญ ได
ถูกออกแบบเปนตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมอืง
โอตารุไดรบัอิทธิพลมาจาก การทําการคา



 

 

ระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเท่ียวชม 
คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยควา 
มเปนเอกลักษณแหงวถีีชีวติ 2 ฝم�งคลองท่ียังคงความเปนญีปุ่�นแบบด้ังเดิม คลองโอ
ตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังท่ีอยูตามริม
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 ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชมกลองดนตรีนารักมากมาย 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 – ลานสโนวโมบิล– คิโรโระสกรีีสอรท                     
 อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 5) 

นําทานเดินทางสู ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ
ที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวยของฝากของดี
ของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจากท่ัวฮอกไกโด ทานสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ที่ส่ังตรงมา
จากท่ีตางๆของออกไกโด
และทานสามารถซื้ออาหาร
ทะเลและของฝากตางๆได
ที่น่ี จากน้ันนําทานเดินทาง

ไป ลานสโนวโมบิล WATTS SNOW WORLD ใหทานสัมผัสประสบการณพิเศษ
ขับสโนวโมบิล Snowmoblie ซึ่งเปนหน่ึงกจิกรรมท่ีสนุกสนานและไมควรพลาดเมื่อ
มาถึงฮอกไกโด ทานสามารถสนุกสนานไปกบัการขับรถบนหิมะดวยรถสโนว
โมบิลซึ่งสามารถเลนไดเฉพาะประเทศที่มีหิมะตกเทาน้ัน การเลนสโนวโมบิล
น้ันขับข่ีไมยากเพียงแคใชคันเรงและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอยาง
งายดาย สําหรับวิธีเลนจะมีครูฝกของลานขับสอนวิธีให จากน้ันอิสระใหทาน
สนุกสนานตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเลือกถายรูป ชมวิว และสนุกสนานกับหิมะ 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ลานไดเชน เลนBanana Boat (หมายเหตุ:คาทัวรไมรวมคา
กิจกรรมตางๆและไมรวมคาsnowmobile ทานละประมาณ 10,000 - 15000 
เยน ทานที่มีความประสงคเลนกิจกรรมแจงกบัไกดหนางาน) กรณีหิมะทับถมไม
เพียงพอ หรือลานขับยังไมเปดหรือปด หรือมีปรับเสนทางทองเที่ยวทางบริษัทขอ
ปรับเปลี่ยนไปลานขับอ่ืนๆท่ีอยูในเสนทางแทน หรือไปเที่ยวโนโบรเิบทสึ หุบเขาจิโกคุ
ดานิแทน ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

บาย นําทานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอรท KIRORO SKI RESORT ต้ังอยู
ทามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะแสนนุม ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง ณ 
ลานสก ีเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมสกีที่หลาก
หลา  ย เชน สกี, 
สโนวบอรด,กระดาน



 

 

เล่ือนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆไมรวมคาอุปกรณและไม
รวมคากระเชากอนโดลา) หรือทานจะเลือกชอปปم�งที่โซนพลาซาคิโรโระ รีสอรทท่ีถูก
เลือกเปนโลเคชั่นหลักในภาพยนตเรื่อง “แฟนเดย แฟนกันแควันเดียว”เร่ืองแรกของ
คายจีดีเอช ไดเปดมมุสวยทัว่สกีรีสอรทใชเปนสถานที่ถายทําใน location ตางๆ 
เชน  ระฆังแหงความรัก (Love Bell)  ต้ังอยูบนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) 
ของคิโรโระ รีสอรท ระฆังน้ีมตํีานานของความรั  กอันศักดิ์สิทธ์ิ นักทองเท่ียวมักจะมา
ส่ันระฆัง แลวอธิษฐานขอพรใหความรักสมหวังตลอดไป การเดินทางขึ้นไปยัง ระฆงั
แหงความรัก ตองน่ังกระเชากอนโดลาข้ึนสูยอดเขาโดยระหวางทางจะเห็นตนไมและ
วิวหุบเขากวางใหญ และเม่ือขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา 
พรอม ระฆังแหงความรัก ต้ังตระหงานอยู นอกจากจะเปนจุดใหคูรักมา  ตีระฆังขอพร
เร่ืองความรกัแลว ยังเปนจุดถายรูปท่ีสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงดวย ลานสก ีสําหรับ
นักสกีมืออาชีพและสมัครเลน สามารถเพลิดเพลินกับการเลนสกีและสโนวบอรด 
สมาชิกตวันอยก็สามารถเลนสนุกไดเพราะมี Annie Kids Ski Academy โรงเรียน
สอนสกีสําหรับเด็ก นอกจากน้ียังมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะ
ขนาดใหญ  Snow Parkและสุดทาย คิโรโระ รีสอรท มารเกต็
แหลงรวมขนมอรอยเเละสินคาท่ีขึ้นชื่อของฮอกไกโดไวครบซึ่ง
ทานสามารถชอปปم�งกลับไปเปนของฝากได หมายเหตุ:กิจกรรม
เลนสกีและกระเชากอนโดลาข้ึนอยูกับปริมาณการทบัถมของ
หิมะและสภาพอากาศ 
 อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย 
 พัก: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino 
Southหรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อท่ี 6) 

นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะ
เร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ�นแปลวา อิฐสีแดง กอสราง
เมื่อปค.ศ.1888เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาโดย
ถอดแบบมาจากอาคา  รทําเนียบรฐับาลแหงรัฐแมสซาซู
เซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางจากอิฐจํานวนกวา 2.5 
ลานกอน ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
และนําทานถายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร เปนอาคาร
ประวติัศาสตรท่ีสวยงามลอมรอบดวยอาคารทันสมัยในเมือง 
สรางขึ ้ นในป 1878 เพ่ือใชเปนสถานที่ฝกซอมของ
วิทยาลัยเกษตรกรรมซปัโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสรางขึ้น
โดย American E. Howard & Co.และต้ังแตน้ันมานาฬิกาเรือนน้ีก็ไดตดัีงตอเน่ือง
ทุกช่ัวโมงเปนเวลานานกวา 100 ป จากน้ันนําทานชมสวนโอโดร ิสวนสาธารณะ
ขนาดใหญท่ีมีเหลาพันธุไมและแปลงดอกไมแตงแตมสีสันตลอดทุก ฤดูกาลเปนท่ี
พักผอนหยอนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมี
เทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่ง
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปน
เทศกาลระดับโลกไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอิน
เตรียมเดินทางกลบั 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 

15-19 พฤศจิกายน  23,888  
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 
7,000 บาท 

9,500 34  
20-24 พฤศจิกายน 62 23,888 9,500 34  
18-22 ธันวาคม 62 25,888 9,500 34  
20-24 ธันวาคม 62 25,888 9,500 34  
25-29 ธันวาคม 62 36,888 9,500 34  
27-31 ธันวาคม 62 39,888 9,500 34  
1-5 มกราคม 63 35,888 9,500 34  
3-7 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
8-12 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
10-14 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
15-19 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
17-21 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
22-26 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
24-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
29มกราคม-2กุมภาพันธ 
63 

25,888 9,500 34  

31มกราคม-4 กุมภาพันธ 
63 

34,888 9,500 34 Snow 
Festival 

5-9 กมุภาพันธ 63 34,888 9,500 34 Snow 
Festival 

7-11 กุมภาพันธ 63 34,888 9,500 34 Snow 
Festival 

 



 

 

หมายเหตุ :  รายการทวัรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 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. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมผีูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

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

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน (ต๋ัวภายในประเทศแนะนําใหจองสายการบิน NokAir 
เพ่ือความสะดวกในการแกไขกรณีไฟลทตางประเทศมีเปลีย่นแปลง) 
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  



 

 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
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 มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 



 

 

Row) 
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
เง่ือนไขของแตละสายการบนิท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสมัภาระเพ่ิมสายการบิน 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. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
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 หรือธุรกิจ จะตองยืน่
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. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
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 การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


