
 

  

 

          

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซะ เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)  พร้อมบริการอาหารบนเคร่ือง   

และ ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัอาซาฮิคาว่า 1 คืน / ซัปโปโร 2 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท์  พิพิธภณัฑโ์อะโตโกยาม่า  สาเก  สระนํ้าสีฟ้า  (Blue Pond)  ศาลเจา้ฮอกไกโด   ชมคลองโอตารุ 

พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้และกล่องดนตรี ซปัโปโร หอนาฬิกาไอนํ้า อาคารท่ีทาํการรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกาโบราณซปัโปโร 
สวนโอโดริ  ยา่นทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL  

 เมนูพเิศษ   บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 
 

 

  



 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

เดอืนเมษายน 61 

4 - 7 เม.ย. 61 29,900 .- 
7 – 10 เม.ย. 61 31,900 .- 
10 – 13 เม.ย. 61 33,900 .- 
13 – 16 เม.ย. 61 35,900 .- 

 
 

วนัแรก          ท่าอากาศยานดอนเมอืง – สนามบินชิโตเซะ – Aeon Mall Asahikawa 
   03.00 น.  คณะ พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสายขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5                                      

สายการบิน  NOKSCOOT (XW) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก
ก่อนข้ึนเคร่ือง 

    06.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น    
โดย สายการบิน  NOKSCOOT  เทีย่วบินที ่ XW 931     (บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเคร่ือง) 

   14.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญีปุ่่น                               
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ – Aeon Mall Asahikawa  - - 
ASAHIKAWA TOYO 

HOTEL    
หรือระดบัเทียบเท่า   

2 
พิพิธภณัฑโ์อะโตโกยาม่า สาเก – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ (Aoiike) 
หรือ สระนํ้ าสีฟ้า (Blue Pond) – เมืองฟรุาโน่ – เมืองซปัโปโร – ถนนทา
นุกิโคจิ 

  - 
VESSEL INN SAPPORO 

NAKAJIMA PARK   
หรือระดบัเทียบเท่า  

3 
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้และกล่องดนตรี – 
นาฬิกาไอนํ้ า – มิตซุย เอา้ทเ์ลต – เมืองซปัโปโร – อาคารท่ีทาํการรัฐบาล
เก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – ยา่นซึซึกิโนะ 

   
VESSEL INN SAPPORO 

NAKAJIMA PARK   
หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ตลาดซปัโปโรโจไง– ศาลเจา้ฮอกไกโด – สนามบินซิโตเช่ –  
ท่าอากาศยานดอนเมือง   

 -  - 



 

นาํท่านเดินทางสู่ Aeon Mall Asahikawa ตั้งอยูห่นา้สถานีรถไฟ JR Asahikawa เป็นศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํ

ต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดี

ราคาแสนถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลอืกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั

อยา่งจุใจ   

  คํ่า  อสิระอาหารมือ้คํ่า เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   ASAHIKAWA TOYO HOTEL   หรือระดับเทยีบเท่า   

วนัทีส่อง        พพิธิภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – เมืองบิเอะ – สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ สระนํา้สีฟ้า (Blue 

 Pond) – เมืองฟุราโน่ – เมืองซัปโปโร – ถนนทานุกโิคจิ 
    เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม   (1)                (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/-)          

นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์โอะโตโกยาม่า  สาเก เป็นพิพิธภณัฑแ์นะนาํนกัท่องเท่ียวถึงประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมของการบ่มสาเกในเมือง Asahikawa นอกจากสาเกแลว้  ยงัมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณค่าและงานเขียนตั้งแต่
สมยัEdo เช่น  Ukiyo-e งานเขียนบนแผน่ไม้  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ Biei เป็นเมืองเล็กๆ  
ลอ้มรอบดว้ยภูมิทศัน์ท่ีงดงามของภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่  วธีิท่ีจะเพลิดเพลินไปกบัเสน่ห์ของเมืองน้ี  
คือ การข่ีจกัรยาน  หรือขบัรถผา่นเนินเขา  และเยีย่มชมทุ่งดอกไมร้ะหวา่งทาง  นาํท่านเดินทางสู่ สระอะโออิ
เคะ (Aoiike) หรือ สระนํา้สีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยูฝ่ั่งซา้ยของแม่นํ้าบิเอะกาวา ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง
เมืองบิเอะ  นอกเมืองนํ้าพุร้อนชิโรกาเนะ (Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา  Tokachi ประมาณ  2.5 
กิโลเมตร  ตั้งช่ือตามสีของนํ้าท่ีเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ  โดยเกิดข้ึนจากการกั้นเข่ือนเพื่อป้องกนัไม่ให้
โคลนภูเขาไฟโทคาชิ ท่ีปะทุข้ึนเม่ือปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 นาทีในการเดิน
ผา่นป่าไปยงัสระนํ้า อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บความประทบัใจ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่  เมือง
เล็กๆ ท่ีมีอากาศเยน็และแหง้ประกอบกบัดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลาท่ีเป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา  

    เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (2)    
   นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   ถนนทานุกโิคจิ เป็นยา่นการคา้

เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อยา่ง
ร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วดีิโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่า
วยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมี
การตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่อีกดว้ย 

คํ่า  อสิระอาหารมือ้คํ่า เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน และให้ท่านได้เลอืกชิมอาหารร้านอร่อย 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK  หรือระดับเทยีบเท่า  
 
 



 

วนัทีส่าม        เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอนํา้ – มติซุย  
 เอ้าท์เลต – เมอืงซัปโปโร – อาคารทีท่าํการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ –  

                       JR TOWER – ย่านซึซึกโินะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม   (3)                            (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ เยน็) 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทาง
ท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของ
ญ่ีปุ่น “โอตารุ” เป็นเมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส  

   จากนั้น นาํท่านแวะชม  “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว  1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ  ซ่ึงในสมยัก่อน
ประมาณ  ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินคา้  จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแ ก่ริมคลองและววิทิวทศัน์   จากนั้นนาํท่านชม “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ” อาคาร
เก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาํดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนใน
ปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ   ให้
ท่านไดท้่องไปในดินแดน แห่ง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นของฝากอิสระ ตามอธัยาศยั  นาํท่านเท่ียวชม            
ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ  แหล่งทาํเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยูใ่นโลก
ของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลือกซ้ือ
ได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการทาํเคร่ืองแกว้ต่างๆ   นาํท่าน ชม นาฬิกาไอนํา้เรือนแรกของญีปุ่่น  สไตล์
องักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพน่ไอนํ้า มีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้าอีกเรือนท่ีแคนาดา  ใหไ้ดช่ื้นชมและเก็บภาพความประทบัใจไวไ้วเ้ป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร       (4)   เมนู  YAKINIKU BUFFET    
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  มิตซุยเอ้าท์เลต็ “ MITSUI  OUTLET”  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย
แบรนดด์งัระดบัโลก และแบรนดญ่ี์ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI  และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร                   
ร้านกาแฟ สาํหรับใหท้่านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   
“อาคารทีท่าํการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.  1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง 
ซปัโปโร ทาํใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม    
นาํมาจากท่ีทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน 
และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ  อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  
และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้าํใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูก
อนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม  และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีสาํคญั
ทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น  แลว้นาํท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ   “หอนาฬิกาโบราณ ” เมืองซปัโปโร  
ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั  ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นสมบติัทาง



 

วฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษ์
ไวเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนน
ซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตน้ไมท้าํใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคน
เมืองในการเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็นท่ีตั้งของหอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายใน
บริเวณน้ีมีร่องไมด้อก นํ้าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู ่นาํท่านชอ้ปป้ิง  JR TOWER ตึกท่ีสูง
ท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมาย
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง  ไดจุ้ใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเคร่ืองสาํอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, MARJORICA เป็นตน้ จากนั้นนาํท่านชอ้ป
ป้ิง “ย่านซึซึกโินะ ” ท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 4,500  ร้านใหท้่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย  เช่น ร้าน BIG 
CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์  ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขาย
เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอาง อาทิ SHISEDO, KOSE, 
KISS, SKII, KANEBO 

    คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร   (5)  

SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูนํา้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่น 

   ว่าเป็นปูนํา้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น    

                                นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK  หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่            ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไง – สนามบินซิโตเช่ – ท่าอากาศยานดอนเมอืง   
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (6)                             (อาหารเช้า/ -/-) 

   นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด ”   เดิมช่ือศาลเจา้ซปัโปโร เ ป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโต
ประจาํเกาะฮอกไกโด สร้างข้ึนในปี 1871 ยคุเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทั้งหมด 4 องค ์จาก
ศาลเจา้มีพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอก ไม ้ใหท้่านไดส้ักการะส่ิงศกัด์ิ
สิทธ์และขอพรต่อเทพเจา้  นาํท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง  (Sapporo Jogai Market)”  ประกอบดว้ยร้านคา้ 
และร้านอาหารกวา่ 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร( Sapporo’s Central 
Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆจาํหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม 
และมนัฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนกั เช่นเดียวกนักบัตลาดอ่ืนๆทัว่ประเทศญ่ีปุ่น อาหาร
ทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกวา่ donburi  

  เทีย่ง อสิระอาหารมือ้กลางวนั 
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่”  

16.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  



 

โดย สายการบิน NOKSCOOT  เทีย่วบินที ่ XW 932   (บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเคร่ือง) 
   21.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

***************************************** 
 

*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย  ของประเทศญีปุ่่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดบัเดยีวกนั 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  สําหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเลก็  และบางโรงแรมจะไม่มห้ีองพกัสําหรับ  3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพกัเป็น  ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มเีตยีงคู่  อาจจะมแีค่เพยีง  1 เตยีง สําหรับนอน  2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

อตัราค่าบริการ 

วนัที่  4 - 7 เม.ย. 61 
 

ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 29,900 .– 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900 .– 
ราคาจอยแลนด์ 14,900 .- 

 

วนัที่  7 – 10 เม.ย. 61 
 

ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 31,900 .– 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900 .– 
ราคาจอยแลนด์ 16,900 .- 



 

 

วนัที่  10 – 13 เม.ย. 61 
 

ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 33,900 .– 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900 .– 
ราคาจอยแลนด์ 18,900 .- 

 
วนัที่  13 – 16  เม.ย. 61 
 

ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 35,900 .– 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900 .– 
ราคาจอยแลนด์ 20,999.–  

 
**เดก็ต ่ำกว่ำอำยุ 2 ปี รำคำ6,900 บำท**  

 
*** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟท์ต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั  พร้อมคณะ ชั้นประหยดั

พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการ 
 (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
      ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน 
     NOKSCOOT (XW) ขาไปและกลบัท่านละ 20 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน  

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ      
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ 
1,000 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบั
ภาษี) 

4. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สาํเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการ
ยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือ
เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วนั  กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 



 

4. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  3 0 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่
ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ 

 



 

 

 

 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี้  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ)  
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว)  

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา)  

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


