
 

ทวัรญ์ี่ปุ่ น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าสโนว ์EP.2] 5D3N (XW) 

 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.50 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

NOK SCOOT เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิชโิตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ

 
04.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงซัปโปโร ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XW146 ไมม่ีบ่รกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
12.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 
เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนที่ลาดต ่า
ของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชือ่เสียง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 
กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ 
ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรบั
เป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 
17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 
2 เมตร  

 

 
 

น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนึง่ในรา้นคา้ที่ใหญ่ทีส่ดุของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์มอืง  
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 นอกจากนี้ดา้นหนา้พพิธิภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่
เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบ
ใหแ้ก่เมือง Otaru นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 
นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโด
แลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 
อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ เลือกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้น
ขวามือก็ตอ้งสะดดุตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ที่ทา้ทาย
รอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกัน
สักหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลัง
แกว้จะมีการสกรนีค าว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ย
แลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของ
ทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีคุ่ณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ 
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 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไม่
พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซึง่บางวันอาจจะ
ตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สิ่งตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะลิม้รส และหา้มพลาดที่จะหิว้
กลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นทีร่ักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรค่าแกก่ารทานคือชสี
เคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิ
ชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไม่มอีะไรจะฟินไปยิง่กว่านี้แลว้ววว  

 มากันที่รา้นแนะน ารา้นสุดทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่
จุดเด่นของรา้นนี้ก็คอืไอศกรีมน่ันเองค่ะ ซึง่มีหลากหลายรสชาตใิหเ้ลือกชมิ เป็นซอฟท์
ครีมเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะ
ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของที่ระลกึ
เกีย่วกับสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยค่ะ มใีหท่้านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย 

 

 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - โนโบรเิบทส ึ- หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- น ัง่กระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - จุดชมววิ

ทะเลสาบโทยะ - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ- บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต าหรบั+ขาปู 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เช่น สโนว์โมบลิ และสโน
สเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-

15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเล่นกจิกรรมหมิะต่างๆน ัน้ ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของ
หมิะ ณ เวลาน ัน้* 
 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึเมืองที่เป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึง่ของญีปุ่่น มีชือ่เสียงดา้นออนเซ็น เป็น
เมืองที่เหมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิง่ น าท่านชม จโิกคุดาน ิหรอื หุบเขานรก ภายใน
บรเิวณนี้ประกอบไปดว้ยบ่อน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิของภูเขาไฟเมือ่หนึง่พัน
ปีกอ่น ท าใหม้ลีักษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ท าใหผู้ค้นขนานนามที่
แห่งนี้ว่า หุบเขานรก และทีน่ี่ยังเป็นตน้ก าเนดิบ่อออนเซนทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพและผวิพรรณแห่งเมอืงโนโบริเบทส ึ
ทีม่ชีือ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
 

 
 

จากนั้นน าทุกท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอสุุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึน้มา 
จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มกีารปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดังนัน้จงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภูมทิัศน์ของพืน้ที่
แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสดุมกีารปะทไุปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟทียั่งคุกรุ่นมคีวันสขีาว
ลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสแุห่งนี้ มคีวามสงู 737 เมตร เมือ่ขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดแลว้
จะมองเห็นทวิทัศน์ของภูเขาอุส ุโอะกะรยิะมะ โคะอุส ุและกนินุมะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกดิจากการปะทุของภูเขา  
 

 
 

จากนัน้น าท่านสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั ตัง้อยุ่ใกลก้ับสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุส ุซึง่ทีน่ี่เป็นแหล่งเพาะพันธุห์มสีนี ้าตาล 
ใหท่้านอสิระเดนิเทีย่วชมในสวนหมีเพือ่ชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมีสี

น ้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสู้ญพันธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชือ่กันว่าหมีสีน ้าตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพ
เจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ส่วนท่านไหนทีต่อ้งการชมแบบใกลช้ดิสามารถชม
ผ่านกระจกใสได ้หากยังไม่จุใจสามารถเดนิมายังโซนหอ้งสังเหตุการณ์
พเิศษไดอ้กีดว้ย ซึง่เรยีกว่า “กรงมนุษย”์ ท่านจะไดเ้ห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผา่น
ไปมา ไดย้นิเสยีงและไดก้ลิน่ของหมผีาสนรุระบายอากาศเล็กๆ ประหนึง่ว่า
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ไดอ้ยู่ใกลก้ับหมีระยะประชดิ ที่สวนหมีนี้มีความพเิศษตรงที่ท่านสามารถป้อนอาหารหมทัีง้หลายเหล่านี้ดว้ยขนมปัง 
และแอปเป้ิล ซึง่มจุีดจ าหน่ายบรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า 
และยังสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ทีอ่ยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวง
ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบชโิกส ึ  
 

 
 

จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมีพืน้ที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมี
ร้านอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตา
มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต าหรบั+ขาปู   
ทีพ่กั   โรงแรม  ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสูส่ถานที่ท่องเที่ยวอืน่ ๆ  โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง้

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื้อผา้แฟช่ันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูิ
โนะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีชั่น้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่ (ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกโินะ ตั ้งอยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีันต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง้ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี 

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และ
ตลาดแห่งนี้รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้ากทะเล
แถบนี้ทัง้สิน้ ซึง่จะมีความสดมากเหมือนไปเดนิซือ้ที ่ท่าเรือเลยทีเดยีว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทัง้นักท่องเที่ยวใน
ประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ที่นี่ยังขึน้ชือ่เรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

 
 
พกัที ่  โรงแรม  ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - ดวิตีฟ้ร ี- สนามบนิซบัโปโร  



 

ทวัรญ์ี่ปุ่ น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าสโนว ์EP.2] 5D3N (XW) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟช่ันทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้
แบรนดเ์นมชือ่ดังจากท่ัวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สินคา้แฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ท่ัวไป 
นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็น
พืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ 
เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึง่มีสนิคา้ให ้
เลือกซือ้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญีปุ่่น หรือว่าจะเป็น
อาหารเสรมิคุณภาพดีซึง่ไม่วามารถหาซือ้จากที่ไหนได ้ นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านั้น ** เพือ่ไม่เป็นการ
เสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

14.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW145 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัรไ์ม่
รวมต ัว๋ 

11 – 15 ธนัวาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

 

** บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่น
การจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน

ไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม

มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  



 

ทวัรญ์ี่ปุ่ น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าสโนว ์EP.2] 5D3N (XW) 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 

3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอก
ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
 


