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วนัแรก  สนามบินดอนเมือง  

23.50 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บิน NOK SCOOT เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี - ถนนซา

ไกมาชิ 

04.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซปัโปโร ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XW146 ไม่ม่ีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเ้ครื่อง Boeing 777-200 จาํนวน 415 ท่ีนัง่ 

จดัที่นัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเคร่ือง สัง่ซ้ือบนเครื่องเทา่นั้น 

(นํ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพิม่ ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

12.15 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนท่ี

ลาดตํา่ของภเูขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดหูนาวท่ีมชีื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความ
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ยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเกา่บริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรียงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งข้ึนจากการ

ถมทะเล เพ่ือใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถม

คลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือทาํถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสรา้งถนนเรียบ

คลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  

 นําท่านเดินชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หน่ึงในรา้นคา้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ี

สาํคญัทางประวติัศาสตร์เมือง นอกจากน้ีดา้นหน้าพิพิธภณัฑย์งัมี“นาฬิกาไอนํ้าโบราณ”สไตล์องักฤษ ท่ี

เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบใหแ้ก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ี

จะพ่นไอน้ําประกอบกบัมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศ

แคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมท่ีแคนนาดากนันะจะ๊ 

 อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชมสินคา้มากมาย กบัถนนซาไกมาชิ  โดยดา้นขวามือก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ 

ไปกบัความน่ารกัของเจา้แมวน้อยคิตต้ี ท่ีทา้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยี่ยมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปได้

อยา่งไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสิค่ะ เมื่อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่

ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซ่ึงขา้งหลังแกว้จะมีการสกรีนคาํว่า otaru ติดไวด้ว้ยนะคะ ซ่ึงแกว้ก็จะมีมากมาย

หลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะแตกต่างกนัออกไป เมื่อซ้ือแกว้พรอ้มเคร่ืองด่ืมเรียบรอ้ยแลว้สามารถเติม

เคร่ืองด่ืมฟรีไดอี้กรอบดว้ยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบรอ้ยแลว้ เชิญเลือกท่ีนัง่ตามอธัยาศยัท่ีบริเวณชั้นสอง

ไดเ้ลยจา้ หรือถา้ใครไม่อยากนัง่บริเวณชั้นหน่ึงจะเป็นโซนขายของท่ีระลึก หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุน

ตูก้าชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนท่ีคุณรกัก็ตามแต่สะดวกเลยคะ่ ออกจากรา้นคาเฟ่คิตต้ีไม่ทนัไร ก็

จะเจอรา้นถดัมาท่ีเรียกกนัว่า มาฮอกไกโด ทั้งทีตอ้งไม่พลาด LETAO กนันะจะ๊ เป็นค่าเฟ่ใหน้ัง่ทานและ

สามารถสัง่กลบัได ้ ซ่ึงบางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกนัสกันิดนึง  ส่ิงตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดท่ีจะล้ิมรส และ

หา้มพลาดท่ีจะห้ิวกลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนัเป็นท่ีรกัยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ท่ีควรคา่แก่การทานคือชีส

เคก้นั่นเอง สัมผัสล้ินท่ีนุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ใหร้สชาติหวานพอดี ล้ิมรสพรอ้มกับจิบชาและชม

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมม่ีอะไรจะฟินไปยิง่กวา่น้ีแลว้ววว มากนัท่ีรา้นแนะนํารา้นสุดทา้ยกนัค่ะ รา้น

น้ีก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซ่ึงจุดเด่นของรา้นน้ีก็คือไอศกรีมนัน่เองคะ่ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติ

ใหเ้ลือกชิม เป็นซอฟทค์รีมเน้ือนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นท่ีสองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การ

ตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดท่ีจะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทั้งรา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแลว้ 

ทางรา้นยงัจาํหน่ายของท่ีระลึกเกี่ยวกบัสนูปป้ีเพ่ือเอาใจคนรกัสนูปป้ีกนัดว้ยค่ะ มีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ืออย่าง

มากมาย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี โรงแรม  APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจโิกกุดานิ - หุบเขานรกจโิกกุดานิ - นัง่กระเชา้ชมวิว

ภเูขาไฟอุสุซาน - จดุชมวิวทะเลสาบโทยะ - ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 นําท่านเดินทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั กิจกรรมหิมะใหเ้ล่น เช่น สโนวโ์มบิล 

และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตลท่์านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ ์และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 

5,000-15,000 เยน) ** ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะตา่งๆนั้น ข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ และปริมาณ

ความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น* 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู ่โนโบริเบทสึ เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น มีชื่อเสียงดา้นออนเซ็น 

เป็นเมืองท่ีเหมาะสาํหรบัไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง นาํท่านชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขา

นรก ภายในบริเวณน้ีประกอบไปดว้ยบ่อน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  จากการระเบิด

ของภเูขาไฟเมือ่หน่ึงพนัปีกอ่น ทาํใหม้ีลกัษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซ่ึงจะมคีวนัพวยพุง่อยูต่ลอดเวลา  จาก

ใตพิ้ภพ ทาํใหผู้ค้นขนานนามท่ีแห่งน้ีวา่ หุบเขานรก และท่ีน่ียงัเป็นตน้กาํเนิดบ่อออนเซนท่ีมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพและผิวพรรณแหง่เมืองโนโบริเบทสึ ท่ีมชีื่อสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย 

 จากน้ันนําทุกท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ีทาํใหเ้กิดทะเลสาบโทยะ

ข้ึนมา จากหลกัฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูน้ีมกีารปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดงัน้ันจงึทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ภมูิทศัน์ของพื้ นท่ีแถบน้ีอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่อง

ภเูขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา (ขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ) ภเูขาไฟอุสุแห่งน้ี มีความสูง 

737 เมตร เมื่อข้ึนกระเชา้ข้ึนสู่ยอดแลว้จะมองเห็นทิวทศัน์ของภเูขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ 

คะโคะ ซ่ึงทั้งหมดเกิดจากการปะทุของภเูขา  

 จากน้ันนําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซงั ตั้งอยุใ่กลก้บัสถานีกระเชา้ภเูขาไฟอุสุ ซ่ึงท่ีน่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธุห์มีสี

น้ําตาล ใหท่้านอิสระเดินเท่ียวชมในสวนหมีเพื่อชมความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตวั ท่ี

ใกลส้ญูพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมีสีน้ําตาล

น่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ส่วนท่านไหนท่ีตอ้งการชมแบบใกลช้ิดสามารถชมผ่านกระจกใสได ้

หากยงัไม่จุใจสามารถเดินมายงัโซนหอ้งสงัเหตุการณ์พิเศษไดอี้กดว้ย ซ่ึงเรียกว่า “กรงมนุษย”์ ท่านจะได้

เห็นหมีสีน้ําตาลเดินผ่านไปมา ไดย้ินเสียงและไดก้ล่ินของหมีผาสนรุระบายอากาศเล็กๆ ประหน่ึงว่าไดอ้ยู่

ใกลก้บัหมีระยะประชิด ท่ีสวนหมีน้ีมีความพิเศษตรงท่ีท่านสามารถป้อนอาหารหมีทั้งหลายเหล่าน้ีดว้ยขนม

ปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงมีจุดจาํหน่ายบริการไวบ้ริเวณทางเขา้และดา้นใน 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพา

โนราม่า และยงัสามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ท่ีอยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูป

วงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภเูขาไฟ ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชิโกสึ   

 จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกิโคจ ิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 7 บล็อก 

ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรง

ภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมีรา้นอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็น

เตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองกี รา้น 100 เยน นอกจากน้ันท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคา

ดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ ** เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ** 

ท่ีพกั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัที่ส่ี อุทยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบุตสึ - หอนาฬิกาซปัโปโร - ดิวตี้ ฟรี - มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต – บุฟ

เฟ่ตช์าบูหมูตน้ตาํหรบั + ขาปู 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดงัของโลก ก่อสรา้งตั้งแต่ ค.ศ. 

1982 ไอเดียคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งใหอ้ยู่ในภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์

พระพุทธรปูเป็นแนวคิดโครงสรา้งจากการเรียงลาํดบัของจิตวญิญาณ องคพ์ระมีชื่อวา่ อะตามะ ไดบุตสึ เปิด

ใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมื่อวนัท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผ่านมา 

 อุทยานโมอาย มีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของท่ีบรรจุอัฐิและรองรับได ้

70,000 กลุ่ม (ชาวญ่ีปุ่นไมมี่การฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซ้ือท่ีดินใวเ้ก็บ"อฐิั"เก็บแบบทั้งตระกลูรวมไว)้ โม

อายแหง่ญ่ีปุ่น เป็นช่ือท่ีผูค้นเรียกขาน เป็นหน่ึงในสุสานท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด   

 นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของเมืองซปัโปโร

อีกแห่งหน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปล่ียน

สรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และ

ดว้ยความเกา่แกท่ี่อยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสาํคญั

อีกแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น 

 จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของ

สินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach Armani, Ralph 

Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณก์ีฬา 

และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko 

Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย ** เพ่ือไม่เป็นการ

เสียเวลาในการชอ้ปป้ิง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

 จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY 

FREE สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธั ยาศยั ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไม่วา่จะเป็น เคร่ืองสาํอางแบ

รนดด์งั ทั้งของต่างประเทศและแบรนดด์งัของญ่ีปุ่น หรือวา่จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซ่ึงไมว่ามารถหาซ้ือ

จากท่ีไหนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่าน้ัน 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ตาํหรบั+ขาปู  

พกัท่ี  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - สนามบินซบัโปโร - กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านสู่ ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงราย

ตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆจาํหน่าย

อาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆใน

ทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล อาหารทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟ

พรอ้มขา้ว เรียกวา่ donburi ** เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 
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14.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW145 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง 

20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใชบ้ริการ ** 

อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋ 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 19,999 8,000 12,999 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 21,999 8,000 12,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 8,000 12,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
27,999 8,000 17,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 29,999 8,000 19,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 

(วนัปีใหม่) 
35,999 8,000 19,999 

03 – 07 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

08 – 12 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

10 – 14 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

15 – 19 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

17 – 21 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

22 – 26 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

24 – 28 มกราคม 2563 25,999 8,000 15,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 
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14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 

04 – 08 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

06 – 10 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

11 – 15 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

13 – 17 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

18 – 22 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

20 – 24 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

** บริการนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการทอ่งเท่ียว** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาํไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยคา่ตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามันท่ียงัมิได้

ชาํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ  

1.ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

2.ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง 

เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต) 
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3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

4. กาํหนดการเดนิทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  

  คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้่ายในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์าํเท่ียวทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรณีนักท่องเท่ียวไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกว่า 40 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ ***ใน

กรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

 นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่ง

น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการ

ต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยั

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 
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ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน 

เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้ อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2.  ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3.  ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัใน

อตัราท่ีสงูมากตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  


