
#15961        ทัวร�ญ่ีปุ�น ฮอกไกโด 5 วัน
3 คืน หุบเขานรกจ�โงคุดานิ คลองโอ
ตารุ ล�องเร�อทะเลสาบโทยะ บิน XW



 

 

23.30 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สาย

การบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเ้คร่ือง BOEING 777-200 จำนวน 415 ท่ีนั่ง 

จัดท่ีนั่งแบบ 3-4-3  

รวมน้ำหนักสัมภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เคร่ือง 20 กก./ท่าน  

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทำการซื้อเพิ่ม) 

 

 
 

 

 

เท่ียวบนิขาไป     XW 146   เวลา 04.00 น. - 12.15 น.   

เท่ียวบนิขากลับ   XW 145   เวลา 14.55 น. - 20.35 น. 

วันท่ี 1 :     กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง            



 

 

04.00 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นโดยเที่ยวบินที่  XW 146 

12.15 น.    เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ  ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน

เป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว 

เท่ียง      เพื่อเปน็การไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศยั 

นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ อุทยานโมอาย ซันเมสเสนิจินัน (Sun Messe Nichinan) ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยาซากิในภูมิคิวชู แม้สวนแห่งนี้จะไม่ได้มี

ความเป็นมายาวนานหรือได้รับการขึ้นทะเบียนอะไรใดๆ แต่มาโด่งดังตรงเป็น สวนแห่งเดียวในโลกที่ได้รับอนุญาตจากหมู่เกาะ Easter ประเทศชิลีที่เป็น

สถานที่ด้ังเดิมของรูปปั้นโมอายให้ทำการสร้างเลียนแบบได้ แน่นอนว่าไฮไลท์เด่นต้องอยู่ที่เจ้ารูปปั้นโมอาย 7 รูปที่ตั้งเรียงรายภายในสวนและเนื่องจากบริเวณ

ที่ตั้งของสวนแห่งนี้เนี่ยเป็นบริเวณเชิงเขาชัน มีบริเวณที่กว้างขวางแถมยังติดกับทะเลอีก จึงทำให้สวนแห่งนี้วิวดีงามมากมาย เรียกได้ว่าสามารถมองวิว

มหาสมุทรแปซิฟิกแบบพาโนราม่าได้จากสวนแห่งนี้เลย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกิจกรรมเพลินๆให้ทำอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม 

สนามเด็กเล่น ฟาร์มที่มีม้าและแกะ รวมไปถึงคนที่หิวๆหรืออยากช็อปปิ้งเบาๆก็ยังมีร้านอาหารและร้านค้าขายของกระจุกกระจิกในบริเวณสวนแห่งนี้อีกด้วย 

 

สวยจนตะลึง! พุทธรูปกลางทุ่งลาเวนเดอร์ Makomanai Takino นำท่านเยี่ยมชม เนินพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha) หรือ อุทยานสุสาน 

พื้นที่สุสานที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก ก่อสร้างตั้งแต่พศ. 2525 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้ง

ให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลำดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีช่ือว่า Atama Daibutsu  

อิสระช้อปป้ิงย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร ถือเป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวาและเปฺ็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดท่ีสุดของซัปโปโร 

โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆบนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถาน

บันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย นักท่องเที่ยจึงะนิยมมาเดินชิล

และดื่มด่ำบรรยากาศเมืองยามค่ำคืน 

 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (1)  

     นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม Tokyu Rei Hotel หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน้ำพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก บ่อจิโงคุดานิ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิ ศ

เหนือ บริเวณอุทยานแห่งชาติชิโคสึโทย่า  

 

เยี่ยมชม หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley” ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ ภายในจังหวัดฮ

อกไกโด เรียกได้ว่าเป็นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อ อีกทั้งน้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบ

ริเบทสึนั่นเอง โดยคนที่ช่ืนชอบการผจญภัยน่าจะชอบที่นี่ ไม่น้อยเพราะจะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาที สิ่งแรกที่

จะเห็นก็จะเป็นบ่อโอยุนุมะซึ่งบ่อนี้เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่จะมีบ่อน้ำร้อนให้เห็น

กันอยู่เรื่อยๆตลอดทางเป็นบ่อเล็กๆบางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าและยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะเป็นลำธารเรียกว่า “โอยุนุมะกาว่า” ไหล

ผ่านป่านเป็นแม่น้ำหลายร้อยเมตร  

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโดที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น 

ด้วยความที่ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ทำให้สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเช้าอูสุซันอีกด้วย ความเป็นมา

ของภูเขาไฟแห่งนี้แรกเริ่มก็มาจากการเกิดข้ึนโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ที่มีความสูงอยู่ที่ 290 เมตร โดยจะอยู่ในระหว่างปี 

ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบัน 

 

วันท่ี 2 : สนามบินนิวชิโตะเสะ ฮอกไกโด – อุทยานโมอาย - เนนิพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ    (-/-/D) 

  

วันท่ี 3 :  เมืองโนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคุดานิ – บ่อน้ำร้อนโอยุนุมะ – ภูเขาไฟโชวะชนิซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชนิซัน   (B/L/-) 

    ล่องเรือทะเลสาปโทยะ - เกาะนากาจิมะ - ซัปโปโร          

 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

ต่อด้วย สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) ที่นี่นเป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวน้อยๆไปจนถึงหมีตัวโต หมีของที่นี่ได้รับการดูแล

และฝึกให้คุ้นเคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว ที่นี่นั้นเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถ

เยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส หากยังไม่จุใจมาทั้งทีอยากใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องมายังโซน ห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์”  ซึ่ง

จะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมาและได้ยินเสียงของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆและสามารถซื้ออาหารมาป้อนเหล่าหมีท้ังหลายได้อีกด้วย  
 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ทะเลสาบแห่งนี้

มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อนอากาศก็เย็นสบายเหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ อันงดงาม  

 

กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ “เกาะนากาจิมะ” (Nakajima island) สามารถลงไปเดินเล่นชมทัศนียภาพของทะเลสาปได ้

มุ่งหน้าเข้าสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโดและมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญ่ีปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด 

ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค และมีช่ือเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่

รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์   

ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

     นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม Tokyu Rei Hotel หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านปลอดภาษี DUTY FREE นำท่านชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเป็น

สถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ ปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กหลักของเมืองที่ไม่ว่าใครที่มาเยือน

เมืองนี้ก็ต้องมาเที่ยวชมยังคลองแห่งนี้ให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ตึกอาคารรอบๆให้คงเดิม 

คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จุดที่เคยเป็นคลังสินค้าที่สร้างแนวอิฐดูดิบๆอาร์ตๆ

ของอดีตก็กลายมาเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ชิคๆ ช่วงเวลากลางวันเป็นเสมือนศูนย์รวมชาวเมืองจากการมีกิจกรรมต่างๆที่เด่นๆก็มีการล่องเรืองชมวิวคลองโอ

ตารุ ตอนเย็นๆของบางวันยังมีศิลปินมาแสดงดนตรีให้ชม 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโอตารุจากการที่

ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตัวอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา มาที่นี่ ที่เดียวก็อาจจะจอดเพราะมีให้เดินถึง 3 ชั้น 

ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา หากก็แฝงไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่น มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น 

อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อันเป็นตุ๊กตาแบบด้ังเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆให้ได้ชมอีกด้วยสิ่งที่สะดุดตาคือ

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี  “นาฬิกาไอน้ำโบราณ (Stream Clock)” ที่ยังคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น 

 

เท่ียง      เพื่อเปน็การไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศยั 

 

เพลิดเพลินกับ ร้านกาแฟ HELLO KITTY สำหรับท่านที่ชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลับของ Hello Kitty ร้านนี้ไม่ควรพลาด เนื่องจากร้านนี้มีถ้วย

กาแฟลาย Hello Kitty จำหน่ายเป็นของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo 

Beer Museum) นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมุดมากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอนเพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต เบียร์

ครั้งแรกของประเทศญ่ีปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึง

ปัจจุบันและยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย ที่นี่จึงถือเป็นแหล่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ถึงสินค้าที่มีช่ือเสียงที่ไม่ได้โด่งดังแค่ระดับประเทศ 

 

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ (ไม่รวมค่ากระเช้า) ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภูเขาโมอิวะ คือจุดชมวิว ไม่เพียงแต่คุณสามารถ

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของซัปโปโรแต่คุณยังสามารถเห็นอ่าวอิชิการิและที่ราบอิชิการิด้วยมุมมอง 360 องศา ไม่น่าแปลกใจเลยว่าชาวไอนุจะมองภูเขาว่าเป็น

วันท่ี 4 :  ดิวตีฟ้รี - คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี + นาฬิกาไอน้ำโบราณ      (B/-/-)            

   + ร้านกาแฟฮัลโหลคิตต้ี - พิพิธภัณฑเ์บียร์ซปัโปโร - จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ 

 



สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทพเจ้า พวกเขาตั้งชื่อมันว่า Inkarushibe หมายถึง ‘สถานที่สำหรับปีนเขาและมองออกไปข้างนอก’ รัฐบาลฮอกไกโดได้

เลือกให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกหัวขวานสีดำจิ้งจอกแดงเอโซและกระรอกฮอกไกโด  

 

ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

     นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม Tokyu Rei Hotel หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  

นำท่านสู่ ตลาดปลาโจไก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาดโจไง” เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขาย

ส่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้เพราะที่นี่ได้รวบรวมของกินเด็ดๆและอาหารทะเลสดๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจังหวัดฮอกไกโดมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือก

ซื้อ เลือกชิมกันอย่างมากมายกว่า 70 ร้าน ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด เช่น กุ้ง, ไข่หอยเม่นสด, ไข่ปลาเเซลมอน, ปู, ปลา, ซูชิ 

และร้านขายอาหารทะเลแบบแห้งตลอดจนของฝาก 

จากนั้นเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโรที่สำคัญอยู่ใกล้ๆเส้นทางที่ไปยังสนามบินนิวชิ

โตะเสะ เรียกได้ว่าจะช็อปปิ้งปิดท้ายก่อนกลับได้สบายๆ โดยห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เริ่มเปิด

อย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน 

รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย ด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่งที่มีเมนูขึ้นชื่อๆท้องถิ่นให้ชิมแถมยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอีกด้วย 

 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

14.55 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 145 

20.35 น.         เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหนา้ท่ี 

ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันท่ี 5 :  ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซยุ เอาท์เลต - สนามบินนิวชิโตะเสะ - สนามบินดอนเมือง       (B/-/-) 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล 

 



กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉล่ีย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563 

25 มีนาคม - 29 มีนาคม 2563 20,777 9,500 8℃ - -2℃ 

27 มีนาคม - 31 มีนาคม 2563 24,777 9,500 9℃ - -3℃ 

01 - 05 เมษายน 2563 24,777 9,500 11℃ - -2℃ 

03 - 07 เมษายน 2563 25,777 9,500 12℃ - 1℃ 

08 - 12 เมษายน 2563 26,777 9,500 13℃ - 2℃ 

10 - 14 เมษายน 2563 30,777 9,500 13℃ - 1℃ 

15 - 19 เมษายน 2563 26,777 9,500 13℃ - 1℃ 

17 - 21 เมษายน 2563 24,777 9,500 13℃ - 1℃ 

22 - 26 เมษายน 2563 24,777 9,500 13℃ - 1℃ 

 

*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 14,990 *** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่นแปลงราคา 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  7,500 บาท ** 

**กรณีเด็กอายเุกิน 2 ให้คดิเปน็ผูใ้หญ ่(นับวันเกิดจากวนัท่ีกลับจากญี่ปุ่น)** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ เม่ือออกตัว๋แล้วไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆท้ังสิ้น 

โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  

ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลือกระบุท่ีนั่งได้ ยกเวน้การซื้อท่ีนั่งเพิ่ม 

◼ ซื้อท่ีนั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี ้

- ท่ีนั่งชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดนิทาง10วัน 

- ท่ีนั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดนิทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเง่ือนไข ดังนี้ 

โซน แถวที่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  

 

 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่

เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)  

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ได้) 

◼ ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว) 

เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 

 ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    

 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อย

กว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก  ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่

เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถ่ิน  และหัวหนา้ทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จำนวน 1,600 บาท  *กรุณายืน่ค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ท่ีสนามบนิ (วันแรก) * 



 
 

วิธีการชำระเงิน  

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยัน

เมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่านั้น 

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน)  

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร

โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทาง

บริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ 

หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ  

ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระ

แล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจำท่ีพักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที ่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น 

เง่ือนไขอื่น ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง 

ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหาก

ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอ่ืน ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ 

จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, 

อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และ

เจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา 

ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ อง

ค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทาง

บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ ท่านจะเดินทาง  (ถ้า

โปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการ

ขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่

คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

- รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลั งจากออก

ตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง 

แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่ าบริการที่ ท่านชำระกับ

ทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดท่ีทำให้ท่านไม่ได้

ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะส ม และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

 

 
โปรดอ่านข้อมลูทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอยีด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง 


