
 
 
 

 
 
 

ฮอกไกโด สโนวเ์ย็นฉ ่ำ 5วนั3คนื 
โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนมกรำคม - เดอืนมนีำคม 2563 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ดืม่ด ำ่ควำมโรแมนตกิพรอ้มสมัผสัหมิะทีนุ่ม่ฟู ณ คลองโอตำรุ 

สนุกสนำนกบักจิกรรมสโนวโ์มบลิบนลำนกจิกรรมหมิะ 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซำไกมำช ิ - หุบเขำนรกจโิกคุดำน ิ

จุดชมววิทะเลสำบโทยะ - อทุยำนโมอำย - พระใหญอ่ะตำมะ ไดบุตส ึ
ถนนทำนกุโิคจ ิ– หอนำฬกิำซปัโปโร – มติซุยเอำทเ์ล็ท - ตลำดปลำฮอกไกโดโจไก 

กระเชำ้ไฟฟ้ำสูภ่เูขำไฟอุสุซำน - สวนหมโีชวะชนิซงั 

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตขืำปู 3 ชนดิ 



 
 
 

 
 
 

วนัแรก สนำมบนิดอนเมอืง  
23.50 น. พรอ้มกันที่สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง ช ัน้  3 อำคำรผู ้โดยสำรระหว่ำงประเทศ 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ NOK SCOOT เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

วนัทีส่อง สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบนิชโิตเซะ - โอตำรุ - คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
          - ถนนซำไกมำช ิ

04.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW146  
ไมม่ีบ่รกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

สำยกำรบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จ ำนวน 415 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คำ่ทวัรไ์มร่วมอำหำรบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทำ่น ัน้ 

(น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก./ทำ่น หำกตอ้งกำรซือ้น ำ้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย) 

 
12.15 น.   เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  
เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตำรุ โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มชี ือ่เสยีง คลองโอตำรุ 
หรอื โอตำรุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่า

บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิ 
คลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย

สนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 
แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิ
เทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งใน
รา้นคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิิธภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงาม และ
ถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  
 

 
 

 นอกจากนี้ดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังม ี“นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 

เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่น
ไอน ้าประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึ่งทีป่ระเทศ

แคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซำไกมำช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุ
ตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่าน

มาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมื่อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถ
เลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมีการสกรีนค าว่า 

otaru ติดไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เมื่อซื้อแกว้พรอ้มเครื่องดื่มเรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื่องดื่มฟรีไดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ 

เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่
อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึ่งจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปอง
เสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



 
 
 

 
 
 

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รียกกันว่า มาฮอกไกโด ทั ้งทตีอ้งไม่พลาด 
LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคำ่เฟ่ใหน้ ัง่ทำนและสำมำรถส ัง่กลบัได ้ ซึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกัน
สักนิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะลิ้มรส และหา้มพลาดที่จะหิ้วกลับมาเป็นของฝาก

บุคคลอันเป็นที่รักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรค่าแก่การทานคอืชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ทีนุ่่ม
ละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมน

ตกิ ไม่มอีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว  
 มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คอื คำเฟ่สนูปป้ี เอำใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จุดเดน่ของ

รา้นนี้ก็คือไอศกรีมน่ันเองค่ะ ซึง่มีหลากหลายรสชาตใิหเ้ลือกชมิ เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่มละมุน 
ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะ
ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว้ ทางรา้นยัง

จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกี่ยวกับสนูปป้ีเพื่อเอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยค่ะ มีใหท้่านไดเ้ลือกซื้ออย่าง
มากมาย 

 

 
 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
พกัที ่โรงแรม  APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ำม ลำนกจิกรรมหมิะ - โนโบรเิบทส ึ– หุบเขำนรกจโิกกุดำน ิ- หุบเขำนรกจโิกกุดำน ิ- น ัง่

กระเชำ้ชมววิภูเขำไฟอุสุซำน - จุดชมววิทะเลสำบโทยะ - ชอ้ปป้ิงทำนุกโิคจ ิ
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ลำนกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เช่น 

สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด หรอืจะเลอืกเล่นผาดโผนในสไตลท์่านเอง (ไม่รวมคำ่อุปกรณ์ และ
ค่ำเครือ่งเล่น ประมำณ 5,000-15,000 เยน) ** ท ัง้นี้กำรเล่นกิจกรรมหิมะต่ำงๆน ัน้ 

ขึน้กบัสภำพภูมอิำกำศ และปรมิำณควำมหนำของหมิะ ณ เวลำน ัน้* 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น มชีือ่เสยีง
ดา้นออนเซ็น เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิง่ น าท่านชม จโิก

คุดำน ิหรอื หุบเขำนรก ภายในบรเิวณนี้ประกอบไปดว้ยบ่อน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดเกิดขึน้
ตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งพันปีก่อน ท าใหม้ีลักษณะคลา้ยกระทะ

ทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ท าใหผู้ค้นขนานนามทีแ่หง่นี้วา่ หบุเขา
นรก และที่นี่ยังเป็นตน้ก าเนิดบ่อออนเซนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผวิพรรณแห่งเมอืงโนโบ

รเิบทส ึทีม่ชี ือ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
 

 
 

จากนั้นน าทุกท่าน น ัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภูเขำไฟอุสุซำน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ท าใหเ้กดิ

ทะเลสาบโทยะขึน้มา จากหลักฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูนี้มกีารปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดังนัน้จงึท า
ใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงภูมทิัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 
2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีย่งัคกุรุน่มคีวันสขีาวลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสุแห่งนี้ มีความสูง 737 เมตร เมื่อขึน้กระเชา้ขึน้สู่ยอดแลว้จะมองเห็น
ทวิทัศน์ของภูเขาอุสุ โอะกะรยิะมะ โคะอุสุ และกนินุมะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกดิจากการปะทุของ

ภเูขา  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ สวนหมโีชวะชนิซงั ตัง้อยุ่ใกลก้ับสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสุ ซึง่ที่นี่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุห์มสีนี ้าตาล ใหท้่านอสิระเดนิเทีย่วชมในสวนหมเีพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีี

น ้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสู้ญพันธุ์และหาดูไดย้าก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด

เท่านั้น ชาวไอนุเชือ่กันว่าหมสีนี ้าตาลนี่ถอืเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ส่วนท่านไหนที่
ตอ้งการชมแบบใกลช้ดิสามารถชมผ่านกระจกใสได ้หากยังไม่จุใจสามารถเดนิมายังโซนหอ้งสัง

เหตุการณ์พเิศษไดอ้กีดว้ย ซึง่เรียกวา่ “กรงมนุษย”์ ท่านจะไดเ้ห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา ได ้
ยนิเสยีงและไดก้ลิน่ของหมผีาสนรุระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ่งว่าไดอ้ยู่ใกลก้ับหมรีะยะประชดิ ที่

สวนหมนีี้มคีวามพเิศษตรงทีท่่านสามารถป้อนอาหารหมทีัง้หลายเหลา่นี้ดว้ยขนมปัง และแอปเป้ิล 
ซึง่มจุีดจ าหน่ายบรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิทะเลสำบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ 

แบบพาโนราม่า และยังสามารถมองเห็นภเูขานอ้ยใหญ่ทีอ่ยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่

ใกลก้ับทะเลสาบชโิกส ึ  
 

 
 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทำนุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 
7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่ำงรำ้นขำยกโิมโน เครือ่งดนตร ี

วดิโีอ โรงภำพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีำ้นอำหำรมำกมำย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่ำวยัรุน่ดว้ย 
เนือ่งจำกมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตำมำกมำย รอ้นดองก ีรำ้น 100 เยน นอกจากนัน้
ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

ค ำ่  อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
ทีพ่กั โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ ี ่ อุทยำนโมอำย - พระใหญอ่ะตำมะ ไดบุตส ึ- หอนำฬกิำซปัโปโร - ดวิตีฟ้ร ี- มติซุย เอำ้ท์

เล็ต – บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์3 ชนดิ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านชม อุทยำนโมอำย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก 

กอ่สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยู่



 
 
 

 
 
 

ในภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดับของจติวญิญาณ 
องคพ์ระมชีือ่วา่ อะตามะ ไดบตุส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่าน
มา 

 

 
 

อุทยำนโมอำย มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับ
ได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่ นไม่มีการฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซื้อที่ดนิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทั ้ง

ตระกูลรวมไว)้ โมอายแหง่ญี่ปุ่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสุสานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮอกไก
โด   

 

 
 



 
 
 

 
 
 

น าท่านผ่านชม หอนำฬกิำซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่และเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของ
เมอืงซัปโปโรอกีแหง่หนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอก
ไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบัน

ก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แก่ทีอ่ยู่คู่กับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดร้ับการขึน้
ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

 

  
 
เทีย่ง  อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอำ้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยแหล่ง

รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่น

หญิงชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหาร
ขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่

และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอด
ภาษี DUTY FREE สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไม่วา่

จะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของต่างประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรือวา่จะเป็นอาหาร
เสรมิคณุภาพดซีึง่ไม่วามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงปู 3 ชนดิ และอำหำรทะเล
นำนำชนดิ อำทเิช่น ปูซูไว ปูขน ปูทำรำบะ หอยเชลล ์หอยนำงรม กุง้ทะเล ซำชมิสิดๆ 

และซูชหินำ้ตำ่งๆ หมำยเหตุ ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล ์  
พกัที ่โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ำ้ ตลำดปลำฮอกไกโดโจไก  - สนำมบนิซบัโปโร  
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู่ ตลำดปลำซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีง
รายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้



 
 
 

 
 
 

ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และ
หอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ที่
ขึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 

 
 

เทีย่ง  อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไม่ไดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
อาหารทะเลนานาชนิดแลว้ และยังมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแห่งนี้ยังมรีา้นอาหาร
ส าหรับน่ังทานใหท้่านไดเ้ลอืกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารทีแ่นะน าก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้

ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึง่มเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคาย่อมเยาวม์ากมาย 
 

 
 
14.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW145  

ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
20.35 น. เดนิทางถงึสนำมบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 



 
 
 

 
 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทำ่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

รำคำทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋ 

22 – 26 มกรำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

24 – 28 มกรำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 27,999 8,000 20,999 

12 – 16 กุมภำพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

14 – 18 กุมภำพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

19 – 23 กุมภำพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

21 – 25 กุมภำพนัธ ์2563 27,999 8,000 20,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 27,999 8,000 20,999 

28 ก.พ. – 03 ม ี.ค. 2563 27,999 8,000 20,999 

04 – 08 มนีำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

06 – 10 มนีำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

11 – 15 มนีำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

13 – 17 มนีำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

18 – 22 มนีำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

20 – 24 มนีำคม 2563 27,999 8,000 20,999 

 

** บรกิำรน ำ้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีำยกำรทอ่งเทีย่ว** 
** รำคำเด็กอำยุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บำท ** 
***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ  

และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 
 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 30 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 
 
ในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นกำรเดนิทำงเทำ่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทำงบรษิทัจะไมค่นืมดั

จ ำไม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพรำะวำ่ทำงบรษิทัไดท้ ำกำรจ่ำยคำ่ต ัว๋ไปใหก้บักำรสำยกำรบนิเรยีบรอ้ย
แลว้ โปรดอำ่นขอ้ควำมใหถ้ีถ่ว้นกอ่นกำรจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทำ่นเอง  



 
 
 

 
 
 

 
กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท หำกมกีำรยกเลกิภำยหลงั ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
มดัจ ำท ัง้หมด เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ ไดช้ ำระค่ำต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสำยกำรบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คำ่ภำษนี ำ้มนัทีย่งัมไิดช้ ำระ คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณำช ำระ 21 วนักอ่นกำรเดนิทำง 
 

หมำยเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ำมำรถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจำกเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 
 2. คำ่ทวัรไ์มม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่ 

 
จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรใน

ข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคุีณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 
ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณำ
สอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก์อ่นกำรใชบ้รกิำร) 
 คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  



 
 
 

 
 
 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ
เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท

อย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการ
จองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
***ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 

วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือ

คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ
ทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุก

ท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 
 
 

 
 
 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว

ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ 
อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิาร
ของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ
ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิ่งของ

ดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  

ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสีย
คา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 


