
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟร!ี Wifi ตลอดการเดนิทาง  พเิศษ. เมนูขาปูยกัษ ์ป้ิงยา่งไมอ่ ัน้ + เบยีร ์ แชอ่อนเซน็ 2 คนื ใน
โรงแรมระดบั 4 ดาว 

จดุเด่นของฮอกไกโด 

คือความสวยงามทางธรรมชาต ิท่ีคณุตอ้ง

ไดม้าสมัผสั ความงาม 

ทัง้ทะเลสาป ภเูขา ภเูขาไฟ สตัวป่์า พรรณไม ้

และอาหารเลิศรส  เราสามารถไปเที่ยวฮอก

ไกโดไดใ้นทกุๆฤดกูาล  เพราะธรรมชาตท่ีินี่

สวยงาม ทัง้หิมะ ภเูขา ทุ่งดอกไม ้อีก

มากมาย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิโรโระสกีรสีอรท์ | Kiroro Ski Resort 

ตัง้อยู่ใกลเ้มืองโอตาร ุในฤดหูนาวพื้นท่ีรอบๆรีสอรท์จะเป็นสถานท่ีเลน่สกีท่ีมีหิมะคณุภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือน

แป้งฝุ่น ลอ้มรอบดว้ยทศันยีภาพอนังดงามของภเูขา ตน้ไมท่ี้ปกคลมุไปดว้ยหิมะ สวยงามตระการตา 

 

ภเูขาไฟโชวะ | Showa Shinzan  

ภเูขาไฟลกูใหม ่ท่ียงัไมด่บั สวยงามมหศัจรรย ์ทางธรรมชาต ิ 

กระเชา้อสึุ    | Usuzan Ropeway  
เป็นทางเชื่อมตอ่ไปยงับริเวณท่ีใกลก้บัยอดภเูขาไฟอสุ ุสามารถ

มองเห็นทศันยีภาพทะเลสาบโทยะและภเูขาโชวะชินซัน 

ทะเลสาปโทยะ    | Toya Lake 

ทะเลสาบขนาดใหญ่รปูวงกลมทะเลสาบแห่งนีม้ีความพิเศษตรงที่

น า้จะไมแ่ข็งตวัในชว่งฤดหูนาว สวยงามราวกบัภาพวาด 

ฟารม์หมีสีน ้าตาล    | Brown Bear Farm 

สถานท่ีเพาะพนัธุห์มีสีน า้ตาล นกัท่องเท่ียวสามารถเย่ียมชมลกูหมี

สีน า้ตาลไดอ้ย่างใกลช้ิด เป็นภาพท่ีนา่รกันา่เอ็นดทีูเดียว 



..สมัผสัวฒันธรรมการอาบน ้าแร.่.แช่ออนเซน (温泉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสมบตั ิน ำ้แรใ่นออนเซน หรอื บ่อน ำ้พุรอ้นของญีปุ่่ น เกดิจำกจำกกำรทีน่ ำ้ซมึผ่ำนช ัน้ของดนิ และหนิ โดยจะมแีร่

ธำตตุำ่งๆ สะสมอยู ่เชน่ โซเดยีม แคลเซยีม ฟลอูอไรดโ์พแทสเซยีม เร ือ่งของประโยชนก์ำรแชอ่อนเซนน้ันก็มมีำกมำย

นับไม่ถว้น อำทเิชน่ ชว่ยท ำใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่ ระบบกำรหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ กำรบรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำ่งๆ  

บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์ฮอกไกโด 3 ชนิด  

ขาปยูกัษ ์+ ขาปสูไุว(ปหิูมะ) + ขาปขูน 

 



รายการท่องเท่ียวปีใหม ่2018 HOKKAIDO 

วนั  รายการทวัร ์ เชา้  กลางวนั เยน็  โรงแรม  

1 
 
 

พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
(23:00) 

XXX XXX XXX XXX 

2 
 

สนามบนิสุวรรณภมู ิ(02:15-06:55) สนามบนิเถา
หยวน ไตห้วนั (09:30-14:05 ) – ผ่านชมทะเลสาปโท
ยะ- แชอ่อนเซน็  
 

บนเครือ่ง บนเครือ่ง บุฟเฟ่  
ณ โรงแรม 

Toya Kanko 
Hotel 

หรอืเท่าระดบั  
4ดาว 

3 
 

ภเูขาไฟโชวะ-ขึน้กระเชา้อุส-ึฟารม์หมสีนี ้าตาล-จดุชม
ววิไซโล- แชอ่อนเซน็  

บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

เซทญีปุ่่น บุฟเฟ่  
ณ โรงแรม 

Toya Kanko 
Hotel 

หรอืเท่าระดบั  
4ดาว 

4 
 

เมอืงโนโบรเิบทส-ึบ่อนรกจโิกกดุานิ(Hell Valley)-หมู
บา้นนินจาดาเตะจไิดมุระ - ซปัโปโร  

บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

เซทญีปุ่่น 
 
 

Buffet  
KingCrap+BBQ 

Ana Holiday 
Inn Susukino 
หรอืเท่าระดบั  

4ดาว 
5 คโิรโระ รสีอรท์ (อสิระกจิกรรม)-คลองโอตาร-ุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีซปัโปโร  
บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

XXX เซทญีปุ่่น 
 

Ana Holiday 
Inn Susukino 
หรอืเท่าระดบั  

4ดาว 
6 อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั 

 
บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

XXX XXX Ana Holiday 
Inn Susukino 
หรอืเท่าระดบั  

4ดาว 
7 ชอ้ปป้ิง JTC ดวิตีฟ๊ร-ีหา้งออิอน-สนามบนิชโิตเสะ

(15:20-19:00)เถาหยวน ไตห้วนั 
(21:15-00:05+1)สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
 

บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

บนเครือ่ง บนเครือ่ง XXX 

 

 

 

23.00น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยาน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ช ัน้ 4  ผูโ้ดยสารขา
ออกประต ู8 เคาเตอร ์ R ของ สายการบนิอวีา่ แอร ์( Eva Air) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ  

 

 

 

 

วนัทีห่น่ึง พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิเวลา 23:00น.  



 

 

 

02:15น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวนประเทศไตห้วนัโดยสายการบนิ อวีา่ แอร ์
เทีย่วบนิที ่BR206 

**มบีรกิารเสรฟิอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

 

 

 

 

 

06:55น. เดนิทางถงึสนามบนิเถาหยวนประเทศใตห้วนัเพือ่รอตอ่เคร ือ่ง 

(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.คร ึง่)   

09:30น. ออกเดนิทาง สู ่สนามบนิ ชโิตะเสะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ อวีา่ แอร ์ 
เทีย่วบนิที ่BR116  
**มบีรกิารเสรฟิอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง* 

14:05น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิตะเสะ ประเทศ
ญีปุ่่น โดยสวสัดภิาพ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ พาท่าน
เดนิทางผ่านชมทะเลสาบโทยะ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1ชม45นาท)ี  จากน้ัน พา
ท่านเชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมออนเซน็ ทีพ่กั เลอืก
รบัประทานอาหารค ่า และแชอ่อนเซน็ เพือ่สขุภาพผวิทีด่ใีหท้่านพกัผ่อน คลายความ
เหน่ือยลา้จากการเดนิทาง ตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

โรงแรม  Toya Kanko Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัรก์่อนเดนิทาง 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 
 

 
 

 

วนัทีส่อง สนามบินสวุรรณภมูิ (02:15-06:55) สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั (09:30-14:05 ) – 

ผา่นชมทะเลสาปโทยะ- แชอ่อนเซ็น  

 



 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   
   

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดนิทาง สู ่“ภูเขาไฟโชวะ” หรอืเรยีกวา่ โชวะชนิซนั ภเูขาไฟลกูเล็กทีเ่กดิ
ใหม่เมือ่ปี 1944 ปรากฏการณธ์รรมตชิาตทิีน่่าประหลาดใจ จะเห็นควนัพวยพุง ใหท้่าน
ไดช้ ืน่ชมความงามของภเูขาไฟ และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

  จากน้ันพาท่านเดนิเทา้มายงั สถานีขึน้กระเชา้อสุ ึซ ึง่อยูห่่างจากกนัไม่ไกลมาก
นัก กระเชา้จะพาท่านขึน้ไปยงัจดุชมววิภเูขาไฟอสุ ึบนสถานีน้ัน จะมหีอ้งจดัแสดงความ
เป็นมาเล็กๆ และเมือ่เดนิไปเลีย้วขวา จะเจอจดุชมววิ อนัสวยงาม สมัผสัอากาศหนาวเย็น 
หากอยากสมัผสั ปากปลอ่งภเูขาไฟใกล ้เลีย้วไปดา้นซา้ย และก็สามารถ ขึน้ไปชมปาก
ปลอ่งภเูขาไฟไดอ้กีดว้ย 

**เนือ่งจากบนภูเขามอีากาศหนาวเย็นกวา่ดา้นลา่ง ควรเตรยีมตวัและใสเ่สือ้หนาวกนัลมกนัหมิะใหเ้รยีบรอ้ย** 

 

 

 

 

 

 

 

-  เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่ น**  
- จากน้ันพาท่านเดนิเทา้ มายงั ฟารม์หมสีนี ้าตาล ซ ึง่เป็น

สถานทีอ่นุรกัษพ์นัธุห์มสีนี าตาลทีห่ายากในปัจจบุนันี ้จะพบ
เห็นไดบ้นเกาะ ฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมีเ่กาะครูนิของ
รฐัเซยีเท่าน้ัน ชมความน่ารกัของหมสีนี า้ตาล ใหอ้าหารหมี
อยา่งใกลช้ดิสามารถหาซือ้ไดต้รงทางเขา้ ภายในจะแบ่งตาม
ชว่งอายขุองหม ี**โปรแกรมนีไ้ม่รวมคา่อาหารหม*ี*  
จากน้ันเดนิทางสู ่“จุดชมววิไซโล ชมทะเลสาบโทยะ”ทะเลสาบแอง่ภเูขาไฟทีม่เีกาะ
ใหญอ่ยูต่รงกลาง รวมทัง้เป็นแหลง่“ออนเซน็” ทีส่ าคญัของเกาะ ฮอกไกโด  

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม เกดิจากปากปลอ่ง
ภเูขาไฟ ทะเลสาบแห่งนีม้คีวามพเิศษตรงทีน่ า้จะไม่แข็งตวัในชว่งฤดหูนาวเกาะเล็กๆอยู่

วนัทีส่าม ภเูขาไฟโชวะ-ขึน้กระเชา้อสึุ-ฟารม์หมีสีน า้ตาล-จดุชมวิวไซโล- แชอ่อนเซ็น 



ตรงกลาง จากนัน้อิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการอาบน า้แร่ธรรมที่อดุมไปดว้ยแร่ธาตทุีม่สีรรพคณุในการ

รักษาโรคตา่งๆ จึงเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ า้แร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิตดขีึน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

โรงแรม  Toya Kanko Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัรก์่อนเดนิทาง 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 
 

 
 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

  พาท่านเดนิทาง สู ่เมอืงโนโบรเิบท็ส ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหน่ึงของ
เกาะฮอกไกโด พาชม บอ่นรกจโิกกดุานิ ซ ึง่มคีวามหมายวา่หบุผานรก หุบผานรกแห่ง
นีเ้กดิ จากภเูขาไฟซึง่ยงัไม่ดบั จงึกอ่ใหเ้กดิน า้พุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาต ิน า้
รอ้นในล าธารของหบุเขาแห่งนีม้แีรธ่าตกุ ามะถนั อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส   

  จากน้ันพาท่าน เดนิทาง สู ่หมูบ่า้นนินจา เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น** 

 

 

(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัรก์่อนเดนิทาง 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ี ่เมืองโนโบริเบทสึ-บ่อนรกจิโกกดุาน(ิHell Valley)-หมบูา้นนนิจาดาเตะจิไดมรุะ - ซัปโปโร 



 

 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านยอ้นยคุไปกบั  หมูบ่า้นนินจาหรอื “หมูบ่า้นนินจาดาเตะ จดิะอ ิมู
ระ” ซ ึง่แสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศญีปุ่่ นในชว่งยคุเอโดะ(ค.ศ. 1603-1867) 
ทุกท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัการแสดงของเหลา่นักรบซามูไรทีม่หีนา้ทีป่กป้องดแูลความ
สงบสขุของบา้นเมอืง และใหทุ้กท่านไดช้มวถิชีวีติในแบบของนินจา อาคารบา้นเรอืนที่

จ าลองมาจากชว่งเวลาสมยัเอโดะ อสิระใหทุ้กท่านเดนิชมพรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตาม
อธัยาศยั ทีน่ี่ยงัเต็มไปดว้ยกลไกซบัซอ้น โชวโ์ออรินัทีค่ณุสามารถรว่มเป็นสว่นหน่ึงของ
การแสดงได ้อยากจะแปลงรา่งเป็นขนุนาง เจา้หญงิ เกอชิา หรอืนินจานอ้ย ก็สามารถ
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและใสเ่ดนิในหมู่บา้นทัง้วนัในระหวา่งวนั สามารถแตง่กายถา่ยรปูยอ้น
ยคุ ไดเ้ก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึดว้ย ราคาส าหรบัผูใ้หญค่นละ 3,150 เยน เด็ก 1,050 เยน  

 (ราคานีร้วมคา่เขา้หมู่บา้นนินจาแต่ไม่รวมค่าแตง่กายและค่าท ากจิกรรมในหมู่บา้น) 

 จากน้ัน พาท่านเดนิทาง สู ่เมอืงซปัโปโร เพือ่รบัประทานอาหารเย็น สดุพเิศษ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

**เมนูบุฟเฟ่ปิง้ยา่ง + ขาปูยกัษ ์+ เคร ือ่งดืม่ไม่อัน้** 

 

 

 

โรงแรม Ana Holiday Inn Susukino หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว  

 

(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัรก์่อนเดนิทาง 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 

 



) 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 พาท่านเดนิทางสู ่ลานสกทีี ่คโิรโระ รสีอรท์ ตัง้อยูท่ีห่มู่บา้นอะไกกาวา่ (Akaigawa 

Village) ใกลเ้มอืงโอตาร ุเป็นสกีรสีอรท์ทีม่หีมิะในแบบพาวเดอร ์สโนว ์(Powder 
Snow) ซ ึง่เป็นหมิะทีม่คีณุภาพยอดเยีย่มระดบัโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มบีรกิารดา้นสก ีกจิกรรมพกัผ่อน รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ  
ลอ้มรอบดว้ยทศันียภาพอนังดงามของภเูขา และกจิกรรมดว้ยตวัท่านเอง
อยา่งอสิระ เชน่ สกลีพิท ์ชมววิ ในฤดหูนาวสวยงาม  เพือ่ใหไ้ด ้
บรรยากาศท่ามกลางหมิะทีง่ดงาม และเป็นภาพทีนั่กท่องเทีย่วสามารถ
สมัผสัไดใ้นสกีรสีอรท์แห่งนี ้ ไม่วา่จะเป็น ระฆงัแหง่ความรกั, ลานสกี
หมิะขาวนุ่ม ในบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ **ไม่รวมคา่เลน่คา่อปุกรณ์
และคา่ครฝึูกในการท ากจิกรรมทุกชนิด และเพือ่** 

 เพือ่ไม่ให ้เป็นการเสยีเวลาในการท ากจิกรรมของท่าน ใหท่้านไดอ้สิระ รบัประทาน
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

เทีย่ง **อสิระ อาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
 จากน้ันน าท่านไปยงั เมอืงโอตารุ โอตารเุป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และ

บางสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต ่าของภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ี
ช ือ่เสยีง 

วนัทีห่า้ คิโรโระ รีสอรท์ (อิสระกิจกรรม)-คลองโอตาร-ุพิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี-ซัปโปโร 



 

  เดนิทางสู ่คลองโอตารุ หรอื โอตารุอนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็น
สญัลกัษณข์องเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรบัปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีง
รายอยู ่บรรยากาศในยามเย็นสดุแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนีส้รา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้ง
ขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่
ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองคร ึง่หน่ึงเพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกี
คร ึง่หน่ึงไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร   

เดนิไปตามทางถนนซาไกมาจ ิพเิศษ ไอศครมีเรนโบว ์คนละ1 แท่ง น าท่านชมนาฬกิา
ไอน ้าโบราณ เสน่หจ์ะดงัทุก 15 นาท ีและพน้ไอน า้ทุกๆ 1 ชม. จากน้ันท่านสามารถ
เดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีใหท้่านไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบท
กว ีทีแ่สนออ่นหวานไดอ้ยา่งอสิระ ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  

  พาท่านเดนิทางเขา้สู ่ซปัโปโร เขา้สู ่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตาม
อธัยาศยั  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

โรงแรม Ana Holiday Inn Susukino หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว  

                                       

(โรงแรมทีพ่กัทางบรษิทัจะแจง้อกีคร ัง้ในใบนัดหมายทวัรก์อ่นเดนิทาง 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 

 

 



 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

   **อสิระ ท่องเทีย่วตามอธัยาศยั **  
 ใหท้่านได ้อสิระเดนิทางตามอธัยาศยั ในซปัโปโร มสีิง่อ านวยความสะดวกมากมายไม่วา่

จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ รา้นขายยาตา่งๆ รา้นอาหารการกนิ มากมาย  หรอื
สถานทีเ่ทีย่ว อาทเิชน่ อดตีธรรมเนียบรฐับาล หอนาฬกิาโบราณ สู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด 
เป็นศาลเจา้ทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานและมคีวามศกัดิส์ทิธิม์ากจงึท าใหม้ผูีค้นพากนัมา
กราบไวป้ระจ า หากเลอืกขึน้รถรางก็สามารถ ท าได ้โดยจะมวีิง่ทัง้ รอบใน และรอบนอก 
เพยีงราคาท่านละ 170 เยนเท่าน้ันเอง  

 

 

 

เทีย่ง **อสิระ รบัประทานอาหาร กลางวนั  
ค า่ **อสิระ รบัประทานอาหารค า่  
 
โรงแรม Ana Holiday Inn Susukino หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว  
 

 

 

 

 

วนัทีห่ก อิสระทอ่งเที่ยวตามอธัยาศัย /ไมใ่ชร้ถบัส  

 

(โรงแรมที่พกัทางบริษัทจะแจ้งอกีครัง้ในใบนดัหมายทวัร์ก่อนเดินทาง 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 



 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตอ่ยงั หา้งดวิตีฟ้ร ี
JOYONE ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไม่วา่จะ เป็น
อาหารเสรมิ วติามนิตา่งๆ ครมีบ ารุง่ผมและผวิทีห่า
ไดเ้ฉพาะทีนี่ ้ตามอธัยาศยั  จากน้ันตอ่ ดว้ย 

หา้งออิอนมออล ์เหมอืนหา้งสรรพสนิคา้ในบา้น
เราน้ันเอง ทัง้อาหารสด ขนม เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า สนิคา้แนะน า ก็จะเป็นมาม่า รสตา่งๆ 
แปลกๆ ใหท่้านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงกนั 

  **เน่ืองจากทีญ่ีปุ่่ นรณรงคไ์ม่ใชถ้งุพลาสตกิ ดงัน้ันท่านทีต่อ้งการชอ้ปป้ิงเตรยีมกระสอบ
หรอืถงุผา้มาใสข่อง หากตอ้งการกลอ่งดา้นขา้งเคา้เตอรย์งัมกีลอ่งเหลอืใชแ้ละเชอืกฟาง
ใหท่้านไดแ้พคของใสฟ่ร ีๆ กนัดว้ย ถงุหวิซ ือ้ทีเ่คา้เตอร ์1 เยน** 

เทีย่ง **อสิระ รบัประทานอาหาร กลางวนั  
 
15:20น. เหนิฟ้าสูส่ถานบนิเถาหยวนเพือ่รอตอ่เคร ือ่ง โดย สายการบนิ อวีา่ แอร ์เทีย่วบนิที ่

BR115 
   **บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่เสรพิบนเคร ือ่ง** 
19:00น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน (ใตห้วนั)  และพกัผ่อนจากการเดนิทาง เพือ่รอตอ่

เคร ือ่งกลบัไปยงัสนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพ)  

 
21:15น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเถาหยวน เพือ่ไปยงัสนามบนิสุวรรณภูมโิดย  สายการ

บนิ อวีา่ แอร ์เทีย่วบนิที2่05    **บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่เสรพิบนเคร ือ่ง** 
 
00:05น. ออกเดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื 

-------------HAPPY NEW YEAR 2018---------------- 

วนัทีเ่จด็  ชอ้ปป้ิง JTC ดวิตีฟ๊รี-หา้งอิออน-สนามบินชโิตเสะ(15:20-19:00)เถาหยวน ไตห้วนั 

(21:15-00:05+1) สนามบินสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ  

 



อัตราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

2ทา่น 
เดก็อายุต า่กวา่ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่1

ทา่น 

เดก็อายุต ากวา่ 12ปี 
พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็อายุต ากวา่ 12ปี 
พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 
ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

28ธ.ค.- 3ม.ค. 
2561 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 57,000.- 16,000 

อตัราคา่ทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋
เคร ือ่งบนิ 

40,000.- 40,000.- 40,000.- 38,000.- 16,000 

****ราคาเดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ขวบ ท่านละ 19,000.-  บาท** 

โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมอืงโดยไม่แจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 
**อตัราค่าบรกิาร สงวนสทิธิส์ าหรบัผูถ้อืสญัชาตไิทยพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน** 

 

**ชาวต่างชาตกิรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง** 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีท่ าการจอง   หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงินคา่ทวัรท์ ัง้หมด คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกรุณาช าระ 45 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
 อัตราค่าบริการนี ้รวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไปกลบั  คา่ภาษีน า้มนัเช ือ้เพลงิ และคา่ภาษีสนามบนิ  
2. คา่หอ้งพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนตอ่ 1 หอ้ง 
3. คา่อาหารตามรายการ คา่พหนะและน าเทีย่วตามรายการ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ในรายการ 
4.  คา่ไกดไ์ทยน าเทีย่วตลอดรายการ 
5. คา่บรกิารประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000.- บาท  
 

ไม่รวมค่าบริการ 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและค่าแจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัท่านทีถ่อืตา่งดา้ว  
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ากรณีทีห่นักเกนิกว่า สายการบนิก าหนดไว ้
4.  ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 1000฿ / คน /ทรปิ 
 
 
 
 



เงือนไขการจองและการช าระค่าบริการ 

1. ในการจองทวัร ์ ตอ้งช าระมดัจ าทา่นละ  20,000 บาท หรอื ช าระจ านวนเต็มภายหลงั การจอง 24 ช ัว่โมง  
2.  ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 45 วนักอ่นการเดนิทาง กรณีทีไ่ม่ช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด  ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ บอกยกเลกิการเดนิทาง  
3.  การจองจะมผีลสมบูรณ ์ ก็ต่อเมือ่ไดส้ง่อเีมลใบจองทวัร ์หรอื ตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย ทีเ่บอร ์02-559-

2555  และแจง้ชือ่ ของผูเ้ดนิทางถกูตอ้งตามตวัสะกด ตรงตามหนังสอืเดนิทาง หรอืหนา้พาสปอตร ์ทีต่อ้งมี
อายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  รวมถงึท าการช าระคา่มดัจ าและเทา่น้ัน มฉิะน้ัน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ
ยกเลกิการจอง โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

เงือนไขการยกเลิก / เปล่ียนผู้เดนิทาง   

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบูรณ ์กต็อ่เมือ่ไดส้ว่อเีมลแ์จง้การยกเลกิกบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
   (ยดึตามวนัทีไ่ดร้บัอเีมล)์ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 46 วนัขึน้ไป คนืเงินท ัง้หมด  
- ยกเลกิการเดนิทาง 31 – 45 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาคา่มดัจ า 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  26 – 30 วนั  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่มดัจ า 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 – 25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
- ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางกรณีทีเ่จบ็ป่วย หรอืรา่งกายไม่สามารถเดนิทางไดใ้นชว่งเวลาทีจ่องได ้ การยกเลกิการ
เดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทาง จะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหเ้จา้หนา้ที ่ทัง้นีบ้รษิทัขอสงวนพจิารณาในการคนื
เงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้ เชน่ ค่าธรรมเนียมการว่างมดัจ า  ตั๋วเคร ือ่งบนิ และ
ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี
3.กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฎเิสธการเขา้ - ออกนอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษิทั  บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่า กรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่ง วนัหยุด หรอืเทศกาล ท ัง้ไทยและญีปุ่่น เชน่ ตรษุจนี ,ปีใหม่, โกเดน้วคี, ชว่งซากุระ ,
ชว่งใบไมเ้ปลีย่นส,ี วนัหยุดยาว เป็นตน้ บรษิทัไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงอืนไขกบัทางสายการบนิ รวมทัง้
เทีย่วบนิพเิศษ  บรษิทัขอสงวนไม่คนืเงนิค่ามดัจ า  หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
5.กรณีช าระคา่ทวัรม์ดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง  และคนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ซึง่ในกรณี
นี ้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยั
บางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 



3.เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4.รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึงหลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่งและโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการ
บนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั และ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื
สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรเือกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทั ฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน   รวมทัง้บรษิทั ฯจะไม่
รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่
ในประเทศไทย 
5.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของบรษิทัฯไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั ฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
6.เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  
เงือ่นไขการช าระเงนิ   :กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท และ ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง15 วนั 
การยกเลกิ : กรณุาแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนัท าการ มฉิะน้ัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมายเหตุ : รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ
ท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ  /หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่น / การน าสิง่ของผดิ
กฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและยกเลกิเทีย่วบนิ 
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 
บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิ ราคา
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ** 
ลูกคา้ทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่น ตัง้แตว่นัที ่1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซึง่ไม่ตอ้งท าวซีา่ แต่ท่านจะตอ้งผ่านการพจิารณาจาก
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ญีปุ่่นได ้จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทยทีป่ระสงคจ์ะ
พ านักในประเทศญีปุ่่นเป็นเวลาไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอื ธรุกจิ 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่น่ใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ– ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่พัก

ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุน่** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และ

อื่นๆ) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านักในประเทศญี่ปุน่ 

 
คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่น่ (ส าหรบักรณกีารเขา้ประเทศญีปุ่น่ตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบัติเพ่ือ

การพ านักระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุน่ หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


