
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJH 06.1  # 6D4N) (MAR – APR 20220) 

 BY : NOK SCOOT  (XW) 



วันที่ 1      : กรุงเทพมหานคร - สนามบินดอนเมือง           (-/-/-) 

23.30  น.     คณะพร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศเคาทเ์ตอร์สารการบิน NOK SCOOT เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

ต่างๆ 
 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเ้คร่ือง BOEING 777-200 จ  านวน 415  
      ที่นัง่จดัที่นัง่แบบ 3-4-3  

รวมน ้ าหนกัสมัภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใตเ้คร่ือง 20 กก./ท่าน 
                      (หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ท่านจะตอ้งท าการซ้ือเพิม่ 

         

         เที่ยวบินขาไป      XW146    เวลา  04.00 น. - 12.15 น. 

         เที่ยวบินขากลับ   XW145    เวลา  14.55 น. - 20.25 น. 

 



  วันที่2  :สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า  - บ่อน ้าสีฟ้า                                                  (-/SB/D)                                                                    

              -  แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ             

04.00 น.       เหินฟ้าสู่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นโดยเท่ียวบินท่ี  XW 146 

12.15 น.    เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ  ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) 

ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคน 

เข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภารกจิส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน(1) SET BOX 

น าท่านข้ึนรถโคช้เพ่ือเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่ท่ีตั้งอยูต่รงกลางของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่รองจากซปัโปโร ลอ้มรอบดว้ย

เทือกเขาไดเซ็ตสึซนัและแม่น ้ านอ้ยใหญ่ มีธรรมชาติสวยๆ ให้ดูไดต้ลอด 4 ฤดู เมืองท่ีสามารถช่ืนชมธรรมชาติและความเป็นเมืองใหญ่ไดใ้นท่ี

เดียวกนัในจงัหวดัฮอกไกโดนั้นมีไม่มากนกั หน่ึงในนั้นก็คือเมืองอาซาฮิคาวะ ท่ีไม่ว่าจะกิจกรรมแบบไหนก็มีให้ครบ ทั้งการเดินเท่ียวชม หา

ของกิน ชอ้ปป้ิง และอ่ืนๆ เมืองน้ีมีทั้งหมด ท าให้เมืองอาซาฮิคาวะไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกปี เมืองอาซาฮิคาวะมีการปลูกขา้ว

และท าการเกษตรเป็นจ านวนมากเพราะมีน ้ าบริสุทธ์ิท่ีละลายจากน ้าแข็งของภูเขาหิมะและธารน ้าใตดิ้น ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศเยน็ท่ี

พอเหมาะพอดี ดว้ยความว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอบัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด ท าให้มีร้านคา้ท่ีขายขา้วและผกัท่ีปลูกไดใ้นเมือง และยงัมีร้านขาย

อาหารทะเลตั้งอยูม่ากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยามา  เป็นสวนสัตวท์างตอนเหนือของประเภทญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่ี่เมืองAsahikawa, Hokkaido โดยทัว่ไปสวน

สัตวใ์นญ่ีปุ่นจะมีการแสดงของสัตวต่์างๆ แต่สวนสัตวA์sahiyamaจะเนน้การแสดงของพฤติกรรมของสัตว ์นกัท่องเท่ียวสามารถชมพฤติกรรม

และการอยูอ่าศยัของสัตวจ์ริงๆ การจดัแสดงแบบน้ีไดรั้บความนิยม โดยเฉพาะ  “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงคท่ี์จะผา่นบริเวณสระว่าย



น ้าของฝงูเพนกวิน ท าให้รู้สึกเหมือนไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเพนกวิน อีกส่วนหน่ึงท่ีก็น่าสนใจก็คือ “โดมแกว้ขนาดเล็ก” ซ่ึงจะตั้งอยูต่รงกลางของ

โซนหมีขั้วโลกและหมาป่า จึงท าให้สามารถเห็นสัตวท่ี์ไม่ไดเ้ห็นง่ายๆอยา่งหมีขั้วโลกและหมาป่าแบบระยะใกล ้ และสัตวอ่ื์นๆจากทัว่ทุกมุม

โลก อาทิ หมีขั้วโลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยรีาฟ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าสีฟ้า Blue Pond (Aoi-ike) ตั้งอยูใ่นเมืองบิเอะ (Biei ) ของจงัหวดัฮอกไกโด เป็นบ่อน ้าท่ีถูกกกัไวจ้ากการสร้าง

เข่ือนเพ่ือป้องกนัโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การท่ีน ้ าในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน ้าทัว่ไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดรอกไซดจ์ากการ

ปะทุของภูเขาไฟท่ีอยูใ่นน ้าไดส้ะทอ้นกบัแสงแดดท่ีส่องลงมา ซ่ึงค าว่า “Aoi-ike” ในภาษาญ่ีปุ่นนั้นแปลเป็นไทยไดว้่า “บ่อน ้าสีฟ้า” นัน่เอง 

สามารถมาชมความงามของบ่อน ้าไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงความสดใสของสีฟ้าจากผนืน ้ าจะข้ึนอยูแ่สงแดดท่ีส่องลงมาและจุดท่ีมอง ส าหรับในช่วงฤดู

หนาวนั้น น ้ าในบ่อจะแข็งกลายเป็นทุ่งหิมะสีขาวโพลน แต่ก็ให้ความงามไปอีกแบบ นอกจากน้ี ในช่วงหนา้หนาวยงัมีการจดัฉายไฟสีฟ้าท่ีบ่อน ้ า

ในช่วงท่ีฟ้ามืดในงาน Winter Illumination ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอีกช่วงท่ีน่ามาชมความงามของบ่อน ้าสีฟ้า Blue Pond เลยทีเดียว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน    เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 

ค า่     รับประทานอาหารเย็น(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ  SOUNKYO VIEW RESORT    หรือ เทียบเท่า 



วันที่ 3 : เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน ้าแข็งที่อะบาชิริ  - พิพิธภัณฑ์ธารน ้าแข็ง  - ช้อปป้ิง ออิอน  -  เมืองอาซาฮิคาวา    (B/-/D)                                                                 

              - แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  

เช้า  บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นเขา้สู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เพ่ือน าท่านไปสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือตัดน า้แข็ง นั้นถือเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมากในเมือง Abashiri แผน่น ้ าแข็งขนาดใหญ่จะลอยมาตามทะเลจากฝ่ังประเทศรัสเซีย และเรือล ายกัษก์็จะวิ่งผา่แผน่น ้ าแข็งยกัษเ์หล่าน้ีไป 

เป็นภาพท่ีมหัศจรรยม์ากๆ ท่านจะไดล่้องเรือสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ พร้อมชมทศันียภาพของทะเลโอคอทสกแ์ละไดเ้ห็นชีวิตของสัตวโ์ลกใน

เขตหนาวเช่น นกอินทรียท์ะเลหางขาว แมวน ้าเป็นตน้ (การจะไดเ้ห็นน ้าแข็งขั้วโลกหรือไม่นั้น ตอ้งคอยดูประกาศกนัวนัต่อวนัเลย ซ่ึงก่อนข้ึน

เรือจะมีการประกาศติดไวต้รงจุดขายตัว๋ว่าจะเห็นหรือไม่เห็น จะไดไ้ม่ตอ้งลุน้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองของธรรมชาติ บางคร้ังวนัน้ีมีน ้ าแข็ง วนัต่อมา

อาจไม่มีแลว้ เพราะโดนคล่ืนพดัออกไปไกลก็เป็นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โอคอทสก์ ริวเฮียว (ธารน ้าแข็ง) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในฮอกไกโด ท่ีเนน้ธารน ้าแข็งและสัตวท์ะเลของทะเล
โอคอทสก ์พิพิธภณัฑจ์ะจดัแสดงธารน ้าแข็งจ  าลองภายในห้องท่ีมีอุณหภูมิ -15C ไฮไลทข์องท่ีน่ีก็คงจะเป็นการจ าลองการลอยมาของน ้าแข็ง

Ryu-hyo ในส่วนของตวัอาคารจะมีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นแรกจะเนน้ไปท่ีนิทรรศการเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่ตน้ ้ าแข็ง เช่น คลิโอเนะ หรือผเีส้ือ

ทะเล สัตวต์ระกูลหอย และปลาท่ีดูแปลกตาชนิดอ่ืนๆอีกมากมายในส่วนของชั้น 2 ฉายวีดีโอเก่ียวกบัเรือตดัน ้ าแข็ง ท่ีน่ียงัจดัแสดงสัตวส์ตาฟอีก

ดว้ย นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัคลิโอเนะซ่ึงเป็นสัตวท์ะเลท่ีจะไดเ้ห็นในฤดูกาลการเกิดธารน ้าแข็งเท่านั้นและสัตวช์นิดน้ีถือว่าเป็นนางฟ้าของ

ธารน ้าแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านข้ึนรถโคช้กลบัมายงั เมืองอาซาฮิคาว่า จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิง อิออนศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ห้าง AEON ท่ีฝังรากลึก

อยูใ่นวิถีชีวิตของคนฮอกไกโดนั้นเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์น่าหลงไหลดว้ยปริมาณสินคา้หลากหลายครบครันและยงัมีสินคา้ลดราคาพิเศษทุกวนัอีก

ดว้ย ท่ีน่ีไม่เพียงแค่จ าหน่ายอาหารเท่านั้น แต่ยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมายทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางและยา ให้ไดเ้ลือกสรรใชจ่้าย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน    เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทยีบเท่า 

วันที่ 4    :  หมู่บ้านราเม็ง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน ้าโบราณ   (B/-/D)                                                                 

                  -ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้ - กิจกรรมลานสก ีคโิรโระ รีสอร์ท - แช่ออนเซนธรรมชาติ 

เช้า  บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชมสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมง็ของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนาน
กว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมง็อาซาฮิคาว่าไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมง็ช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็น

อาคารหลงัคาเดียว ท่านสามารถล้ิมลองรสชาติราเมง็แบบดั้งเดิมไดท่ี้น่ี และยงัมีห้องเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีให้ท่าน

ไดเ้ขา้มาศึกษาอีกดว้ย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองข้ึนมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น ร้าน Asahikawa Ramen 

Aoba ท่ีแสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมง็เจา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ีเช่ือมัน่ในน ้าซุปของตวัเองว่า

เป็นหน่ึงไม่แพใ้ครท่ีส าคญั ราเมง็ ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความท่ีกินง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของ

คนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวยั 

 

 

 

 

 

 



น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าส าคญัของเกาะฮอกไกโด อยูไ่ม่ไกลจากซปัโปโรสามารถเดินทางไปไดภ้ายในเวลาเพียง 25 นาที จึง
กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอีกเมืองหน่ึง ดว้ยจุดท่ีตั้งของตวัเมืองสามารถมองเห็นอ่าวอิชิกะริท่ีอยูด่า้นหนา้ ทศันียภาพเทือกเขาท่ีลอ้มรอบ

งดงามราวกบัเป็นเมืองแห่งความฝัน ตวัอาคารบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษต์ามลกัษณะดั้งเดิม ช่วงฤดูหนาวนบัเป็นช่วงท่ีคึกคกัมาท่ีสุดของปี ไม่ว่า

จะชมวิวมุมสูงบนกระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเทนงุยะมะ เดินเพลินๆตามชายหาด ไปจนถึงมาเดินชมความงดงามท่ีคลองโอตารุ พร้อมจิบเบียร์โอตารุ

ท่ีเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของเมืองแห่งน้ี 

จากนั้นน าท่านชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ในอดีตถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางเรือ หาก
ปัจจุบนักลายเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์กหลกัของเมืองท่ีไม่ว่าใครท่ีมาเยอืนเมืองน้ีก็ตอ้งมาเท่ียวชมยงัคลองแห่งน้ีให้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยบรรยากาศท่ีให้

ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวถีิชีวิตชาวเมืองท่ียงัคงอนุรักษตึ์กอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งน้ีมีความยาวถึง 1,140 เมตรประดบัตกแต่งดว้ย

โคมไฟสไตลว์ิคตอเรียนอยูท่ ั้งสองฝ่ังของถนน จุดท่ีเคยเป็นคลงัสินคา้ท่ีสร้างแนวอิฐดูดิบๆอาร์ตๆของอดีตก็กลายมาเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่

ชิคๆ ช่วงเวลากลางวนัเป็นเสมือนศูนยร์วมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมต่างๆท่ีเด่นๆก็มีการล่องเรืองชมวิวคลองโอตารุ ตอนเยน็ๆของบางวนัย ังมี

ศิลปินมาแสดงดนตรีให้ดู แต่ท่ีไม่พูดถึงไม่ไดเ้ลยคือเดือนกุมภาพนัธ์มีการจดังาน “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” ท่ีแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียว

กว่า 500,000 คนท่ีมาเพ่ืองานน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีการจุดเทียนและเปิดไฟสว่างไสวไปทัว่ทั้งบริเวณ แลดูสวยงามประหน่ึงออกมาจากเทพนิยาย

เลยก็ว่าได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของ
เมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ดว้ยตวัอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา ส่ิงสะดุดตาท่ีเป็นจุด

สังเกตของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีนัน่ก็คือ นาฬิกาไอน ้าโบราณสไตลอ์งักฤษท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น มาท่ีน่ี

น่ีเดียวก็อาจจะจอดเพราะมีให้เดินถึง 3 ชั้น ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา หากก็แฝงไปดว้ยบรรยากาศความอบอุ่น มีการจดั

แสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตลก์ว่า 25,000 ช้ิน อีกทั้งยงัมีส่วนจดัแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อนัเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยคุศตวรรษท่ี 17 

ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดย้ากมากๆให้ไดช้มอีกดว้ย นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ (Stream Clock)” สไตลอ์งักฤษ ท่ี

เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อดว้ย ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้ เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆของตวัการ์ตูนดงั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ คโิรโระ เพชรเมด็งามใจกลางแหล่งสกีแห่งฮอกไกโดตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางของหุบเขาท่ีเป็นแหล่งเล่นสกีส าคญัแห่งหน่ึงของ
ญ่ีปุ่นเป็น 

ท่ีรู้จกักนัดีในหมู่ผูท่ี้โปรดปรานการเล่นกีฬาฤดูหนาว ดว้ยความขาวนุ่มละเอียดของหิมะ คิโรโระคือสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงคุณสามารถมาเยอืนได้

ตลอดทั้งปี มีรีสอร์ตหรูระดบั 5 ดาวร้านอาหารและร้านคา้ระดบัโลก และกิจกรรมกลางแจง้ท่ีหลากหลายตอบโจทยก์ารพกัผอ่นของคุณได้

หลากหลายรูปแบบ ผอ่นคลายหลงัจากเล่นสกี ดว้ยวิถีของชาวญ่ีปุ่นแท้ๆ  ท่ี คิโรโระ ออนเซ็น บ่อน ้าพุร้อนจากภูเขาไฟซ่ึงไหลผา่นหมู่บา้นอา
คาอิกาวะแช่กายในน ้าร้อนท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุธรรมชาติในขณะท่ีเพลิดเพลินกบัความงามของป่าดา้นหนา้หรือจะเลือกพกัผอ่นดว้ยการขบัพิษ 

หรือดีทอ็กซ ์ท่ี กงับงัโยคุ (Ganbanyoku)ซ่ึงเป็นห้องซาวน่า 

หินร้อนและอีกจุดท่ีน่าสนใจอีกจุดอยูบ่นยอดเขาอาซาริ ท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,800 เมตร มีระฆงัแห่งความรักท่ีท่านสามารถมาสั่นระฆงัเพ่ือ

ขอพรให้สมหวงัในความรักไดอี้กดว้ย  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน    เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ KIRORO RESORT หรือ เทียบเท่า 

วันที่  5    :  โรงงานช็อคโกแลต - DUTY FREE - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ท าการรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร  (B-/-/)                     

                     - ซัปโปโรทาวเวอร์ - สวนโอโดริ - ช็อปป้ิงซูซูกิโนะ - ทานุกิโฮจิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  ตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร  โรงงานช็อคโกแลตแห่งน้ี เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทั

ช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio คุก้ก้ีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวท่ีกินไปทีแทบละลายกบัความ

อร่อย ซ่ึงถือเป็นของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด ยิง่ช่วงฤดูหนาวจะยิง่สวยมากกว่าปกติหลายเท่า เพราะในช่วงหนา้หนาวนั้นท่ีโรงงานแห่งน้ีจะมี

การเปิดไฟ Illumination ดว้ยตึกเป็นอาคารสไตลย์โุรปจึงท าให้บรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยูใ่นเมืองโรแมนติคของยโุรปเลยทีเดียว โรง

งานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะไม่ใช่แค่โรงงานแบบท่ีคนหลายๆคนคิด เพราะดา้นในน่ีมีท่ีให้เดินอยา่งเพียบ เพราะภายในบริเวณสวนสนุก

ประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภณัฑโ์รงงานช็อกโกแลตพร้อมจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ท่ีส าคญัแค่ช็อป

เฉยๆน่ีไม่ใช่แน่ๆเน่ืองจากผูเ้ขา้ชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุก้ก้ีไดใ้นระยะใกล้ๆ  แถมยงัมีกิจกรรมสนุกๆให้เราไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

เวร์ิคชอ้ปท าคุก้ก้ีดว้ยตนเองอีกดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพท่ีร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้ปลอดภาษีให้เลือกซ้ือมากมาย 

น าท่านข้ึนรถโคช้เพ่ือเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร(Sapporo) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ของ

เกาะฮอกไกโดเลย เพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างในช่วงยคุเร่ิมพฒันาเกาะถา้จะนบัเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได ้ไม่เพียงแค่จะมาสักการะ

ขอพรกบัเทพเจา้ท่ีประทบัภายในศาลเจา้มากถึง4 องค ์แต่ดว้ยความท่ีตวัศาลเจา้เองมีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะท าให้ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิว

เด็ดๆอีกแห่งหน่ึงของเมือง ช่วงท่ีสวยท่ีสุดตอ้งยก ให้ฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถานท่ีทางราชการท่ีส าคญัในยคุสมยัก่อนท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร(Sapporo) นบัเป็นอาคาร

ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่นในสมยันั้น ซ่ึงเม่ือก่อนจะนิยมสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีใหญ่โตขนาดน้ีกนั ท่ีน่ีเลยจะโดดเด่นมามา

ยาวนาน ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้อาคาร 

มีเอกลกัษณ์เฉพาะก็จากการท่ีมีสไตลก์ารสร้างแนวอิฐแดงดูแลว้จะให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการมากเกิน รูปแบบดา้นนอกอาจจะเนน้ผสมผสาน

ตะวนัตกอยู ่

มากทีเดียว โดยท่ีน่ีนั้นถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา ดา้นหนา้มีสัญลกัษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ

สวนหยอ่มท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร นบัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร ตวัอาคารของหอนาฬิกาสร้างข้ึนตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 
1878 ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจุบนันั้นหอนาฬิกาแห่งน้ีไดมี้การปรับปรุง

จนกลายมาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เปิดให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนั้นมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของส่ิงก่อสร้าง โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ชั้น ในส่วนของชั้นท่ี 1 จะเนน้การจดัแสดงเก่ียวกบัเร่ืองราว เกร็ดความรู้ และประวติัศาสตร์ของเมืองซปัโปโร และในส่วนท่ีชั้น 2 จะ

จดัแสดงเก่ียวกบันาฬิกา และยงัมีส่วนหอ้งโถงส าหรับท าพิธีการต่างๆท่ีกวา้งขวาง  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) ตั้งอยูท่ี่สวนโอโดริ ใจกลางเมืองซปัโปโร ลกัษณะคลา้ยๆ โตเกียวทาวเวอร์แต่มี

ขนาดเล็กกว่า ซปัโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower)  สูง 150 เมตร โดยชั้นท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงสามารถชมวิวเมืองซปัโปโรไดจ้ะตั้งอยูท่ี่ความสูง 

90 เมตรซ่ึงเราสามารถข้ึนไปชมบรรยากาศของเมืองซปัโปโรจากมุมสูงไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านสู่ท่ี สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้ง
ประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อกของเมืองน้ี สวนแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อนน่ีก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองท่ีเต็มไปดว้ยความ

เขียวขจีและดอกไมห้ลากหลายสายพนัธุ์ ยิง่ในช่วงฤดูหนาวน่ีเรียกว่าส าคญัมากๆ เพราะจะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะซปัโปโร

นัน่เองค่ะ นอกจากจะไดด่ื้มด ่ากบัความร่ืนร่ืนกบับรรยากาศแบบเยน็สบายๆกนัในสวนแห่งน้ีแลว้นั้น ทางดา้นทิศตะวนัออกของสวนโอโดริ 

เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะ

แห่งน้ีและเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ช่วงกลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตวัทาวเวอร์จะเปิดไฟประดบั

ประดาเพ่ือความสวยงาม นบัเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดว้ยร้านคา้5,000ร้านและร้านอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลา

กลางคืน มีท่ีพกัมากมายและเป็นศูนยก์ลางการเดินทาง ดงันั้นคุณจะไม่มีปัญหาในการหารถโดยสารหรือรถไฟฟ้าใตดิ้น สถานท่ีน้ีดั้งเดิมสร้างข้ึน

ในช่วงปลายศตวรรษท่ี19 เดิมเป็นบริเวณไฟสีแดงและปัจจุบนัมีร้านเซ็กจ านวนมากยงัคงอยู่ คุณสามารถเพลิดเพลินกบัอาหารรสชาติ

หลากหลาย รวมถึงGenghis Khanและเมนูปู มีส่ิงน่าสนใจส าหรับนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก มีเมืองธีมโอเอซิส NORBESA โดยมีชิงชา้สวรรคอ์ยู่

บนหลงัคา และเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวแหล่งใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับการท่องเท่ียวซปัโปโรยงัมีทางเดินส าหรับชอปป้ิง"Tanukikoji"
ท่ีอยูใ่กลก้บัซูซูกิโนะดว้ยเส้ือผา้ท่ีหลากหลายร้าน100เยนและร้านของใชต่้างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

   เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารกลางวันและอาหารค า่ ตามอธัยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเท่า 



 

วันที่ 6   :  ตลาดปลาโจไก - ช้อปป้ิงมิตซุย  เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวซิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง  (B/-/-)                  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านสู่ ตลาดปลาโจไก และศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร ทุกเชา้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และ
ปลาท่ีจบัมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร ตลาดท่ีผูก้ระจายสินคา้ไปซ้ืออยูถ่ดัไป ส่วนตลาดท่ีเปิดส าหรับประชาชน

ทัว่ไปคือท่ีน่ี ตั้งแต่ร้านขายปลาสดๆ ร้านผลไม ้ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกว่า 60 ร้าน มีวตัถุดิบสดใหม่คดัสรรมา

อยา่งดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเชา้ นอกจากน้ี ยงัพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดท่ีใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรสอาหาร

ของฤดูกาลนั้นๆ ในราคายอ่มเยาว ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค(Mitsui Outlet Park Sapporo)ตั้งอยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกของซปัโป

โรท่ีส าคญัอยูใ่กล้ๆ เส้นทางท่ีไปยงัสนามบิน New Chitoseมากๆ เรียกไดว้่าจะช็อปป้ิงปิดทา้ยก่อนกลบัไดส้บายๆ โดยห้างสรรพสินคา้ของท่ีน่ี

นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall เน่ืองจากท่ีน่ีนั้นข้ึนช่ือว่าเป็นoutlet mall ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด มิสึอิเอา้ทเ์ลตพาร์คนั้นเร่ิมเปิดอยา่งเป็น

ทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนดภ์ายในประเทศรวมไปถึงแบรนดต่์างประเทศดงัๆอีกเพียง ซ่ึงภายในห้างมีร้านคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 ร้าน 

รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษีอีกดว้ย  

ถา้หิวก็ไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนให้เหน่ือยเพราะดา้นในยงัจะมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ท่ีมีเมนูข้ึนช่ือๆทอ้งถ่ินให้ชิม แถมยงัมีร้านจ าหน่าย

สินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโด(Hokkaido Roko Farm Bridge)ให้ไดซ้ื้อของติดไมติ้ดมืออีกดว้ย 

 

  

 

 

 

  

 



จากนั้นน าทุกท่านมาถ่ายรูปคู่กบัโดราเอมอน ตั้งอยูใ่นสนามบิน นิวชิโตเสะ ของเกาะฮอกไกโด ให้ทุกท่านไดถ่้ายรูปคู่กบัโดราเอมอน 

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น.     น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ  เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.55 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 145 

20.35 น.     ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

                                                           ---------- 

 

 

 

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที ่

ก่อนท าการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน ** 

อตัราค่าบริการ 

                                                                     ***  จอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัว 16,990  บาท *** 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) อุณหภูมเิฉลีย่สูงสุด-ต า่สุด 

เดือน มนีาคม - เมษายน 2563 

21-26  มนีาคม 2563 28,990 9,500.- 4℃ - 2℃ 

28 มนีาคม – 2 เมษายน 2563 29,990 9,500.- 1℃ - 5℃ 

30 มนีาคม – 4 เมษายน 29,990 9,500.- 7℃ - 1℃ 



การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 7,500 บาท *    

**กรณีเด็กอายเุกิน 2 ให้คิดเป็นผูใ้หญ่ (นบัวนัเกิดจากวนัท่ีกลบัจากญ่ีปุ่น)** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,800 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีด ๆ

ทั้งส้ิน  

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เส้นทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 - ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้ยกเวน้การซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม 
ซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีนัง่ พร้อมช าระค่าท่ีนั่งไดด้งัน้ี 
- ท่ีนัง่ชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้ก่อนเดินทาง10วนั 
- ท่ีนัง่แบบ Super หรือ Stretch Seat แจง้ก่อนเดินทาง10วนั มีค่าใชจ่้ายและเง่ือนไข ดงัน้ี 

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 36 นิว้ 1,500 บาท 
โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 
โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 36 นิว้ 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 
โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกว่า 36 นิว้ 1,200 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผูสู้งอายเุกิน 65 ปีและผูพิ้การนัง่ 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนัง่  



 ค่าน ้ าหนกั กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือข้ึน

เคร่ืองได ้(ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)  

(ค่าทวัร์ไม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไม่

สามารถรับผดิชอบได)้ 

 ซ้ือน ้ าหนกัสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจง้อยา่งชา้ก่อนเดินทาง10วนั) มีค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

(ราคาต่อท่าน ต่อเท่ียว) 

เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพ่ิม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากดัจ านวนช้ินในการโหลด แต่กฎหมายการบินทัว่โลกให้1ใบนน.สูงสุดได ้32กก./ช้ิน 

 ค่าธรรมเนียม น ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุ

นอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ)  (กรณส่ีงจอยหน้าร้าน) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกั  ระยะสั้น 

ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า    ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวีซ่าเพ่ิม  

ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซกัรีด 

มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย  

ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมทปิ พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 

ค่าทปิ จ านวน 1,800 บาท  *กรุณาย่ืนค่าทปิให้กบัหัวหน้าทวัร์ทีส่นามบิน (วนัแรก) * 

วธีิการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่งหลกัฐานการโอนเงินให้เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลเส้นทาง ท่ี

นัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บ เงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง (ทีม่อีายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออก

บตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 



การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจาก

ทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อักษร 

ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการ

คืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ืองตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ  

ยกเลิกการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจาก

ค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

-               รายการทวัร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษทัจะยงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 

-             บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืน ๆ

รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯจะท าหนา้ท่ีประสานงาน

และเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

-            บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของสาย

การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออ านาจการควบคุมของ

บริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีนั้น ๆ ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด 

ๆทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

-           กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน เม่ือท่านตกลงช าระ

เงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดแลว้  

-          เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

-          ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้ยกเลิก

บิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน แต่ทางบริษทัจะขอหักเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวีซ่าของประเทศท่ีท่าน



จะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยืน่ขอวีซ่า) 

-           อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนค่าบริการใน

กรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้

ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

-         เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้

(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไป

แลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

-          บริษทัฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่าง

การเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถ

น ามาขอคืนเงินไดค่้าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึง ความ

ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 


