
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Cool Cool 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โทยะ โอตาร ุ5วนั3คนื 

พกัโทยะออนเซ็น 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

พเิศษ!!!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ัน้!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-19 พฤศจกิายน  23,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ

2 ปี(Infant) 7,000 

บาท 

 

 

 

 

 

9,500 34  

20-24 พฤศจกิายน 62 23,888 9,500 34  

18-22 ธนัวาคม 62 25,888 9,500 34  

20-24 ธนัวาคม 62 25,888 9,500 34  

25-29 ธนัวาคม 62 36,888 9,500 34  

27-31 ธนัวาคม 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  

 

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ

2 ปี(Infant) 7,000 

บาท 

9,500 34  

24-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

29มกราคม-2กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

31มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์63 34,888 9,500 34 Snow Festival 

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

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

หมายเหต:ุ 

โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ท ีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

ไฟลท์บนิ 

Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 

 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินวิชโิตะเสะ – โนโบรเิบทส ึ – จโิกคดุาน ิ – ทะเลสาบโทยะ -  

                      ออนเซ็น โทยะ/โนโบรเิบ็ทส ึ   อาหาร เย็น 

 

 

 

 

 

 

04.00น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) เทีย่วบนิที ่XW146 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง

กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสู ่เมอืง

โนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu) เมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

ธรรมชาตทิีง่ดงามไม่วา่  จะเป็นตน้ไม,้ทะเลสาบ,หนองบ ึ งและแหลมรปูร่างแปลกตามากมาย จากนัน้น าทา่นชม

หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ(Jigokudani) เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไม่ดบัจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดอั  



                
 

นเป็นปรากฏก  ารณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่ชัว่กลัป์ น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแห่งนี้มแีร่ธาตกุ ามะถนัซึง่  เป็น

แหลง่ตน้น ้าของยา่นบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึมองเห็นควันจากน ้าพุรอ้นพุ่งข ึน้มาตลอดเวลา ใหท้า่นถา่ยภาพตาม

อัธยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟ ในอุทยานแห่งชาตชิกิตส-ึโทยะ 

บนเกาะฮกไกโด ประเทศญีปุ่่ น ทะเลสาบมลีกัษณะคลา้ยไขด่าว เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รปูวงกลม มเีสน้รอบวง

ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร ตรงกลางทะเลสาบมเีกาะตัง้อยู่คอืเกาะนากาโน ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน่ ้า

จะไม่แข็งตวัในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเลน่ ป่ันจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชม

ทวิทศัน ์อสิระใหท้า่นถา่ยภาพตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม  ออนเซ็น โทยะ/โนโบร ิ

เบ็ทส ึ

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่)  

หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชอ่อนเซ็น  

ทีพ่กั: TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่าม    โอตาร ุ-  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร -  

                 โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ – Duty Free – มติซุยเอา้ทเ์ลท – ชอ้ปทานกุโิคจ ิ

                อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบูหม)ู 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 

เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ 

รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวนัตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้ับ

อทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าทา่นเทีย่วชม 

คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรม ดว้ยความเป็นเอกลกัษณแ์ห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความ

เป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่ตามรมิ

คลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่และขนสง่เขา้โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บ

สนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้

โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ 

แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีง

ในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่น

ไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีสนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อัน

มากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้า่นผ่อนคลายอย่างด ีรวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบ



                
 

ทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่ง

ดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและ

ชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของ

ภมูภิาคฮอกไกโด น าทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัร์

ไม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึ

ดา้นหนา้) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นไปดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิ

เชน่ เครือ่งส าอางค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอยา่ง 

Natto สารสกดัจากถัว่ หรอืน ้ามนัตบัปลาฉลามเป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มติซุยเอาทเ์ล็ท Mitsui Outlet 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น และสนิคา้อืน่ๆอกี

มากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 

 หลงัอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 ทา่นสามารถอสิระ ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิเป็น

ย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาค า่คนืที่

บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสี

แขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มี

รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น 

ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและ

บรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้ 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี ่        ตลาดปลาโจไก – ลานสโนวโ์มบลิ– คโิรโระสกรีสีอรท์                     

                  อาหารเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและ

มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด ทา่นสามารถรบัประทานอาหาร

ทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของ

ฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD ใหท้า่นสมัผัส

ประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์มบลิ Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไม่ควรพลาด ทา่น

สามารถสนุกสนานไปกบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะตกเทา่นัน้ 

การเลน่สโนวโ์มบลินัน้ขบัขีไ่มย่ากเพยีงแคใ่ชค้นัเร่งและเบรคก็สามารถบังคบัตวัรถไดอ้ย่างง่ายดาย ส าหรับวธิเีลน่

จะมคีรฝึูกของลานขบัสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสนานตามอัธยาศยั หรอืทา่นสามารถเลอืกถา่ยรูป ชมววิ 

และสนุกสนานกบัหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีล่านไดเ้ชน่ เลน่ Banana Boat (หมายเหต:ุคา่ทวัรไ์ม่รวมคา่กจิกรรม

ตา่งๆและไม่รวมคา่snowmobile ทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นทีม่คีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรมแจง้

กบัไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทบัถมไม่เพยีงพอ หรอืลานขบัยังไม่เปิดหรอืปิด หรอืมปีรบัเสน้ทางทอ่งเทีย่วทาง

บรษัิทขอปรับเปลีย่นไปลานขบัอืน่ๆทีอ่ยู่ในเสน้ทางแทน หรอืไปเทีย่วโนโบรเิบทส ึหุบเขาจโิกคดุานแิทน 

ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสกบั ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ตัง้อยู่ทา่มกลาง

ขนุเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ี

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมสกี

ทีห่ลากหลา  ย เชน่ สก,ี 

สโนวบ์อรด์,กระดานเลือ่น

หมิะ ฯลฯ (หมายเหต:ุ คา่

ทวัรไ์ม่รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ

ไม่รวมคา่อปุกรณ์และไม่

รวมคา่กระเชา้กอนโดลา่) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซา่คโิรโระ หรอืเดนิทางไปยงัระฆงัแหง่ความรกั 

(Love Bell)  ตัง้อยู่บนยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ระฆงันี้มตี านานของความรกัอันศกัดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่ว

มักจะมาสัน่ระฆงั แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรกัสมหวังตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงัแหง่ความรกั ตอ้ง

น่ังกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้สูย่อดเขาโดยระหว่างทางจะเห็นตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ่ และเมือ่ข ึน้ไปถงึกจ็ะพบ

ความสวยงามปรากฏตรงหนา้ ยังเป็นจดุถา่ยรปูทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ดว้ย ลานสก ีส าหรับนักสกมีอือาชพี

และสมัครเลน่ สามารถเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์ สมาชกิตวันอ้ยก็สามารถเลน่สนุกไดเ้พราะม ี

Annie Kids Ski Academy โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาด

ใหญ่  Snow Parkและสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์ก็ตแหลง่รวมขนมอร่อยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไว ้

ครบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากได ้ 

หมายเหต:ุกจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้อยูก่บัปรมิาณการทบัถมของหมิะและสภาพอากาศ 

 อาหารกลางวันและเย็นอสิระตามอัธยาศยั 

พกั: The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีห่า้    ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ถา่ยรปูหอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– สนามบนิชโิตเสะ –  



                
 

             ทา่อากาศยานดอนเมอืง                    อาหารเชา้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเร็งงะ

(Akarenga) ในภาษาญีปุ่่ นแปลว่า อฐิสแีดง กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ.1888เป็น

อาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาโดยถอดแบบมาจากอาคา  รท าเนียบ

รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา สรา้งจากอฐิจ านวน

กว่า 2.5 ลา้นกอ้น ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศยัและน า

ทา่นถา่ยรปูหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นอาคารประวัตศิาสตรท์ีส่วยงาม

ลอ้มรอบดว้ยอาคารทนัสมัยในเมอืง สรา้งขึ ้ นในปี 1878 เพือ่ใชเ้ป็น

สถานทีฝึ่กซอ้มของวทิยาลยัเกษตรกรรมซปัโปโรในอดตี หอนาฬกิาถกู

สรา้งขึน้โดย American E. Howard & Co.และตัง้แตนั่น้มานาฬกิาเรอืนนี้

ก็ไดต้ดีงัตอ่เนื่องทกุชัว่โมงเป็นเวลานานกว่า 100 ปี จากนัน้น าทา่นชม

สวนโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีหลา่พันธุไ์มแ้ละแปลงดอกไม ้

แตง่แตม้สสีนัตลอดทกุ ฤดกูาลเป็นทีพ่ักผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืงซปัโปโร ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค 

ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาลออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮ

อกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลกไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น

เดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั อาหารกลางวนัอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร

ขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงว

สทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ทา่นลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 



                
 

 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

(ตัว๋ภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิ NokAir เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ขกรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 

การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์

เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า  กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

เพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 



                
 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,300 บาท ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

น า้ใจจากทา่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

10. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

11. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 


