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สนกุสนานกบัลานสกีหิมะเย็นฉ ่า | หบุเขานรกจิโกกดุานิ | คลองโอตารุ 
ชอ้ปป้ิงทานกุิโคจิ | ซูซูกิโนะ | เที่ยวเต็มไม่มีวนัอิสระ | ลิม้รสเมนขูาปยูกัษ์ 3 ชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO WINTER มันส ์หนาว มาก 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง พฤศจิกายน–ธันวาคม 2562  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  30,900.- 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )  
(XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดย
มีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –  
ภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปป้ิง ทานุกิโคจิ 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
10.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียก
อีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้น เพราะที่นี่มี
ทั้งบ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กันภยัให้ผูม้าเยือนดังนัน้ทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลึกห้องน ้า
จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 

วนัที่ 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ –ซปัโปโร – ชอ้ปปิ้ง ทานุกิโคจิ 

วนัที่ 3. กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซปัโปโร – รา้นของฝากที่ระลึก – เลือกซือ้ผลิตภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – คลองโอตารุ   
 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้นกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– มิตชุยเอาเลต้ท ์– บุฟเฟ่ตข์าปยูักษ์ 3 ชนิด 

วนัที่ 4. ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนียบรฐับาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร – ตลาดปลาซปัโปโรโจไง – อิออน มอลล ์ซปัโปโร  

   ชอ้ปปิ้ง JR TOWER  

วนัที่ 5. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55 – 18.00) 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ชมดา้นล่างภูเขาไฟโชวะ (Showa shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรียบ์ุรุษไปรษณียผู์้คน้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่
ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น  
“อนุสรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นที่ระลึก 

 ช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีคื้อการ
สรา้งหลงัคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปปิ้งไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนีย้ังมี
รา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรส่วนสินคา้ก็มีทั้งเสือ้ผ้าและรองเทา้แบรนดด์งัอย่าง Uniqlo, New 
Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น Donkiที่มี
ขายทุกอย่างตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางคใ์นราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มีรา้นอาหารดังๆ
หลายรา้นคอยใหบ้ริการอยู่ดว้ย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 3 

กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้านของฝากท่ีระลึก  – เลือกซือ้ผลิตภัณท์
ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – 
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– มิตชุยเอ้าทเล็ตส ์–  
บุฟเฟ่ต ์ขาปูยักษ ์3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองซปัโปโร ภายในลาน

สกีมีจะกิจกรรมต่างๆ มากมาย ท่านจะไดส้นุกสุดเหวี่ยงไม่ว่าจะเป็น สกี สโนวบอรด์ รองเท้าหิมะ หรือเล่นเสลดหิมะ มี
โรงเรียนส าหรบัสอนเล่นสกี และยงัมีรา้นอาหารต่างๆ ท่านจะไดส้มัผสัหิมะขาวโพลน อย่างมีความสขุ โดยหิมะที่ฮอกไกโดนั้น
ไดช้ื่อว่าเป็นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคานีย้ังไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี
ต่างๆ) 
(ลานสกีอาจหยุดให้บริการในวันท่ีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยท้ังน้ีทางบริษัทขออนุญาต
ปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือความเหมาะสม) 

 
 ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้

สินคา้ภายในรา้น 
 แวะซือ้ของฝากท่ี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร

ของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีคื้อ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลือกซือ้กลับไปใหค้นที่ท่านรักทาน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไม้ติดมือ
กลบับา้นได ้

 เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี ้
สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิก
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ใชแ้ละมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบ
คลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชม นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน า้ มีเสียงดนตรีดงัขึน้ทุกๆ 15 

นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน า้อีกเรือนที่แคนาดา 
 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่

สวยงาม และถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตรข์องเมือง โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแก้วมายาวนาน 
โดยในอดีตนั้นจุดประสงคข์องการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใชเ้ป็นของใช้หรือ
ของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้ว
ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนีก็้คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอน
วิธีการเป่าแกว้ใหกั้บนกัท่องเที่ยวดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการตู์นแมวชื่อดัง คิตตี ้ให้ท่านไดเ้ลือกซือ้สินค้าและ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 แหล่งช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด 
ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซ่ เปิดให้บริการเมื่อเดือน
เมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง 
และรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร **พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน** 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัป
โปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – อิออน มอลล ์ซัปโปโร – ช้อปป้ิง JR TOWER 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ัง้อยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิ ถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ้งเร่ิมตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ ก ารปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและ
อื่นๆ เ ป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเ ยี่ยมทักทาย และจะคราคร ่าไปด ้วย
นักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระและดอกบ๊วยซึ่งจะบานสะพรั่ งพร้อมๆ กันเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน  

 ชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร
สไตลน์ีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมริกา ที่ใชอ้ิฐมากกว่า  2.5 
ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนีผ่้านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่ท าการหลัง
ใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่ทางดา้นหลงัตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูก
ไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติ
ทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 

 ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตัง้อยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและ
เป็นอีกสญัลกัษณท์ี่ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไก
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โดแต่ไดป้รับเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 
และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองซปัโปโร 

 ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอื่นๆในทอ้งถ่ิน เช่น 
ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนกั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 อิออน มอลล ์ซัปโปโร (Aeon mall Sapporo) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของเมืองซปัโปโร อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก 

ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมต้ามฤดูกาล และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่เช่นกัน 
 JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินคา้ชื่อดังและรา้นคา้มากมายให้ท่านไดช้้อปปิ้ง เช่น รา้น BIC CAMERA จ าหน่าย

กล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากนัน้บนชั้น 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภณัฑร์าเมน เป็นแหล่งรวมราเมนช่ือดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ 
ใหน้กัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนไดลิ้ม้รสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ไดอ้ย่างจุใจ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 
ซั ป โ ป โ ร  ( สน าม บิน ชิ โ ต เ ซ ะ )  – ก รุ ง เ ทพฯ  ( สน าม บินดอน เ มื อ ง )  
(XJ621 : 11.55–18.00) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : HOKKAIDO WINTER มันส ์หนาว มาก 5 วัน 3 คืน 
 โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วนัท่ี 11-15 ธ.ค. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 7,900.- 28,900.- 
วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 7,900.- 28,900.- 
วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 7,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 26-30 ธ.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 7,900.- 33,900.- 

วนัท่ี 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 7,900.- 37,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
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**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


