
 

 

รหสัทวัร  ITV2000617  
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตารุ โนโบรเิบทส ึคโิรโระ 5 วัน 3 คืน (XW) 
โนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคดุานิ – คิโรโระ สกรีีสอรท - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธิภัณฑกลอง
ดนตรี – เครื่องแกวโอตาร ุ- คาเฟ�คติตี้ – ซัปโปโร – ชอปปم�งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - รานดิวตี้ฟรี – มติ
ซุยเอาทเล็ตพารค - ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบรกิารพาไปชม) หรอือิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซือ้
บัสเสริม OPTION TOUR 
ซัปโปโร – ทาํเนียบรฐับาลเกา - ถายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบนิชโิตะเสะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ 0-2 ป  
ไมเสรมิเตียง 

พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหต ุ

25-29 มนีาคม 63 27,888  
 
 
 
ราคาเดก็อายุไมเกิน2 ป
(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  
27-31 มนีาคม 63 28,888 9,500 30  
1-5 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
3-7 เมษายน 63 31,888 9,500 30  
8-12 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
10-14 เมษายน 63 35,888 9,500 30  
15-19 เมษายน 63 28,888 9,500 30  
17-21 เมษายน 63 27,888 9,500 30  
22-26 เมษายน 63 27,888 9,500 30  

 
หมายเหต:ุ โปรแกรมหรือทีพ่ักอาจมีการสลบัวันไดแตทานจะไดทองเที่ยวครบตามโปรแกรม 



 

 

ไฟลทบนิ 
Departure: DMK-CTS XW146 04.00-12.15 
Return:       CTS-DMK XW145 14.55-20.35 
หมายเหตุ: ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการ (สั่งซื่อบนเครื่องเทานั้น) / อัพที่นั่ง
รายละเอียดทายรายการทัวร 
 

วันที ่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกนัทีท่าอากาศยานดอนเมืองเคานเตอรสายการบนิ NokScoot (XW) 
 

2  ออกเดินทางสูฮอกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบินนวิชโิตะเสะ – 
โนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคดุานิ – คโิรโระ สกีรสีอรท   อาหารเย็น 

3 
 

โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิิธภณัฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตาร ุ– คาเฟ�คิตตี้ – ซปัโป
โร - ชอปปم�งโรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - รานดิวตี้ฟรี - มติซุยเอาทเลต็พารค 
 อาหาร เชา, เที่ยง,เย็น (บฟุเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอัน้)     

4  ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบรกิารพาไปชม) หรืออสิระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบสั
เสริม Option Tour       อาหาร เชา  

5 ซัปโปโร – ทาํเนียบรฐับาลเกา - ถายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบนิชโิตะเสะ -  
ทาอากาศยานดอนเมือง CTS - DMK XW145 14.55-20.35 อาหาร เชา  

 
 
วันทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  

 
23.50น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3เคานเตอรสายการบิน Nok Scoot 

(XW) เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�า 
 
วันทีส่อง    สนามบินนิวชโิตะเสะ – โนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคุดานิ – คโิรโระ สกรีีสอรท 

                 อาหารเย็น 

 



 

 

04.00น. นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) 
เที่ยวบินที่ XW146 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซื้อ
บนเครื่องเทานั้น) 

 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา

เมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป�า
เรียบรอยและทําภารกิจสวนตัวแลวขึ้นรถโคชปรับอากาศ  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่งดงามไมวาจะเปนตนไม, ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปราง
แปลกตามากมาย จากนั้นนําทานชม หุบเขานรกจิโกคุดาน ิ(Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซ่ึง
ยังไมดับจึงกอใหเกิดนํ้าพุรอนและบอโคลนเดือด อันเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป� นํ้ารอนในลําธารของหุบเขาแหงนี้มีแรธาตุ
กํามะถันซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสมึองเห็นควันจาก
นํ้าพุรอนพุงขึ้น  มาตลอดเวลาใหทานถายภาพตามอัธยาศยั สมควรแกเวลา
นําทานเขาสูที่พัก Kiroro Ski Resort 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า (มื้อที่1) 
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทํา
ใหผิวพรรณสวยงามและยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย  
�พัก: Kiroro Ski Resort หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5วันกอนวันเดินทาง)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันทีส่าม     โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิิธภณัฑกลองดนตร ี– เครื่องแกวโอตารุ – คาเฟ�คิตตี้ – ซปั
โปโร –ชอปปم�งโรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - รานดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาทเลต็พารค  
                   อาหารเชา,กลางวัน,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบหูมูไมอั้น) 
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา (มื้อที่ 2) 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองใน
ฐานะที่เปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมือง
ทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยู
ตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตง
ของบานเรือนนั้นสวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวนัตกเนื่องจาก
ในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคงความเปนญี่ปุ�นแบบ
ดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตาม
ริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ได
งายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลานี้ จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และ
พิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม เครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความ
สวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และ
ยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มีชื่อเสียงในดานการทําเครื่อง
แกวตางๆ จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทาน
ไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนออนหวานชวนใหนาหลงใหลดวยกลอง
ดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดี
เย่ียม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 
แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือก
กลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ�นและ
เพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื่นชม
กลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง 
ทานสามารถเดนิชม Hello Kitty Cafe คาเฟ�คิตตี้ ใหทานไดเลือกดูสินคา ของที่ระลึกพรอม
กับถายรูปตามอัธยาศัย 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) 
บาย นําทานเดินทางสู ซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนําทานเดินทาง

จากนั้นนําทานไปโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน อิสระ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกดานหนา) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทานไป รานดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิ เชน 
เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากนํ้ามันมา โฟมลางหนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 
4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือนํ้ามันตับ
ปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เปนตน จากนั้นนําทานเดินทางสู มิตซุยเอาทเล็ตพารค ใหทาน
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก และแบรนดญี่ปุ�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 ฯ ล ฯ  ร อ ง เท า แ ฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, 
HAKKA KIDS, และสินคาอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร 
รานกาแฟ สําหรับใหทานไดนั่งผอนคลายอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูบุฟเฟ�ตขาป+ูชาบูหมูไมอั้น 
 หลังอาหารเย็นทานสามารถอิสระไปชอปปم�งยานทานุกิโกจิ เปนยานที่คึกคักมีชีวิตชีวิต

โดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนที่บรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคา
กันรอบๆ บริเวณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนทคลับ บาร คา
ราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้น
ลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไป
หมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซกิูโนะได  



 

 

�ทีพัก: Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 
 
 
 

 
วันทีส่ี ่      ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรืออิสระทองเที่ยวตามอธัยาศัย หรือซื้อบัส
เสริม Option Tour  อาหารเชา  
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที ่5) 

อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวนัหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได 
(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา กรุณา
แจงกับไกดในวันแรกของการเดินทางเนื่องจากรถมทีี่นั่งกัดไมมคีาใชจายในการเดินทาง 
 
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญ
ที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคักและมากมายไป
ดวยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจาก
ทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเล
แบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหาร
ทะเลและของฝากตางๆไดที่นี ่(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเล
สดๆ)จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง หรือ
เดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิ เชน 
ศาลเจาฮอกไกโด เปนศาลเจาของศาสนานิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1869 นับตั้งแตกอสรางมาก็มีอายุมากกวา 140 ปแลวและไดมีการอัญเชิญเทพมาประทับ
ทั้งหมด 4องค คนญี่ปุ�นมักมาขอพรกันที่ศาลเจาโดยเฉพาะในวันสําคัญๆ เชน วันปใหม วันเกิด
ครบรอบอายุ 3 ป 5 ป 7 ป ของเด็กๆชวงซากุระบานบริเวณศาลเจายังมีทั้งตนบวย และตน
ซากุระ รวมกันอยูมากมายเมื่อมาที่นี่จะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม ทั้ง 2 ชนิดได 
อิสระใหทานไดถายรูปและเลือกซื้อเครื่องราง Omamori ไดตามอัธยาศัย  



 

 

เนินเขาแหงพระพุทธเจา The Hill of the Buddha เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของซัป
โปโรอยูภายในพื้นที่ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่เปดใหเชาชมเมื่อปลายป 
2015 มีความโดดเดนเน่ืองจากเปนองคพระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบ
ไวดวยโดมทรงกลมใตดนิ ลอมรอบไปดวยทุงลาเวนเดอรนับแสนตนที่จะเปล่ียนพื้นที่ของเนินเขา
ใหเปนสีสันตางๆไปไมซํ้ากันตลอดปตามชวงฤดู โดยบริเวณสถานที่ดังกลาวไดรับการออกแบบ
โดย Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังของญ่ีปุ�น โดยบริเวณทางเขาจะมี  สระนํ้า และอุโมงคความ
ยาว 40 เมตร นอกจากนีย้ังมรีานกาแฟและรานอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปم�นหินจําลองของโมอาย
แหงเกาะอีสเตอร และรูปปم�นหินจําลองของสโตนเฮนจใหไดชมและเก็บภาพสว  ยงามไดอีกดวย 
คาทัวรไมรวมคาเขา(ทางสถานทีเ่กบ็คาบรจิาคเพื่อใชทาํนุบํารุงสถานที ่300 เยน (บริจาคดวย
ตัวเองหนาทางเขา) ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง500เยน 
อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัป
โปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA 
จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขาย
เสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR 
TOWER มี จุดชมวิวตั้ งอยูที่ ชั้ น  38 เรียกว า T38 (Tower 
Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน
เหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน 
โดยเฉพาะยามคํ่าคนืจะมองเห็นทวีีทาวเวอรตัง้อยูกลางสวนโอโดร ิ
โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมือง
ติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป น ศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือก
ชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 
เยน) 
ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลง มา
ทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป นยานที่คึกคักและมี ชีวิตชีวา
ที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่คนืทีม่ีการเป ดไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่
ตั้งอยูในยานแหงนี้ นอกจากนั้นยังเปนแหลงชอปปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย
ยามราตรีตางๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตาม
ตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี้ 
ทานุกิโคจ ิเปนแหลงชอปปم� งอาเขตบนถนนคนเดนิที่มหีลังคามงุบงัแดดบังฝนและหิมะ มี ความ
ยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนว ตะวันออก-



 

 

ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไมเป นการรบกวนเวลาของ
ทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 เลือกซื้อบัสเสริม Option Tour (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมนี้เปนการ
เสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบื้องตน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู
กับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น 
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 
�ทีพัก: Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 

วันทีห่า        ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเกา - ถายรปูหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิ
โตะเสะ -                     ทาอากาศยานดอนเมือง  อาหารเชา  
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที ่6) 

นําทานเดินทางสู ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ�น
แปลวา อิฐสีแดง กอสรางเมื่อปค.ศ.1888เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบ
มาจากอาคา  รทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา สรางจากอิฐจํานวน
กวา 2.5 ลานกอน ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและนําทานถายรูปหอ
นาฬิกาซัปโปโร เปนอาคารประวตัศิาสตรทีส่วยงามลอมรอบดวยอาคารทันสมัยในเมือง สรางขึ้  
นในป 1878 เพื่อใชเปนสถานที่ฝกซอมของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูก
สรางขึ้นโดย American E. Howard & Co.และตั้งแตนั้นมานาฬิกาเรือนนี้ก็ไดตีดังตอเน่ือง
ทุกชั่วโมงเปนเวลานานกวา 100 ป จากนั้นนําทานชมสวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญที่มี
เหลาพันธุไมและแปลงดอกไมแตงแตมสีสันตลอดทุก ฤดูกาลเปนที่พักผอนหยอนใจของ
ชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและ
เบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และใน
ฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลกไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู 
สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ อาหารกลางวันอิสระ 



 

 

14.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เที่ยวบินที่ XW145 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบรกิารจําหนาย/สัง่ซื้อ
บนเครื่อง) 

20.35 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 

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

 หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น) 
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
ค รั้ ง  มิ ฉ ะ นั้ น ท า ง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การชําระคาบริการชาํระเงินคาจองทวัรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจ
ปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอด
คงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
  5.อัตราคาบริการนี้  รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพิม่ 
การซือ้ที่นัง่อัพเกรดเพิม่เปนการซื้อบรกิารเสรมิ กรณีที่น่ังทีต่องการอัพเกรดเตม็ ทานไมสามารถยกเลกิ
การจองทัวรได 
 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที่นั่ง พรอมชําระคาที่นั่งไดดังนี ้
ที่นั่ง Scoot Plus ไมสามารถอัพได 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังนี้ 
โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 นิ้ว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 นิ้ว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 นิ้ว 1,700 บาท 
โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 นิ้ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 นิ้ว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการนั่ง 



 

 

-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กนั่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสาม
ทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินที่มีการเรียกเก็บ  
(คาทัวรไมรวมการประกนัความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว 
กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มีคาใชจาย
ดังนี้ (ราคาตอเที่ยว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 
บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ นํ้าหนักสูงสุดได 
32กก./ชิ้น 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษัท ประกันทั่วไป 
7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1500 บาท สําหรับกรุปที่มีหวัหนาทวัรแลวแตความประทับใจ
ในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ
พํานักระยะสัน้ 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ไ ม  
    เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณทีี่มีผูรวมคณะไมถงึ 
25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรบัการยืนยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมทีพ่กั
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน
กอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีตองการพกัแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจาย
เพิ่ม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด 
อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคน
ขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหได
ทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวม
จํานวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10-11 
ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภยั ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรบัความคุมครองผูเดนิทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทาน
สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลว
เมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 
 
 


