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รหสัโปรแกรม : 17695  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

Code : JHHK 0410  
วนัที่ เส้นทาง อาหารเช้า อาหาร

กลางวนั 
อาหารเยน็ 

วนัศุกร์ที่ 10  เม.ย. 63 กรุงเทพฯ  - - - 

วนัเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63 สนามบินอินชอน – สนามบินนิวชิโตเซะ – บ่อน ้ าสีฟ้า– น ้ าตกชิโรฮิเงะ – 
นิงเก้ิลเทอเรส 

- -  

วนัอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63 กิจกรรม ณ New Furano Hotel – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – 
ทะเลสาบโทยะ 

   

วนัจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 ข้ึนกระเชา้อุสุซงั – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ร้าน    

 Blue Pond บ่อน ้ าสีฟ้าใส สถานท่ีเท่ียวยอดฮิต
ของเมืองบิเอะ  

 นิงเก้ิลเทอเรส   หมู่บา้น สุดโรแมนติก 
 คลองโอตารุ  สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ี

นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพท่ีน่ีเพ่ือเป็นท่ีระลึก 
 น ้าตกชิโรฮิเงะ น ้ าตกแห่งน้ีติด 1 ใน 5 ของน ้ าตก

ท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด 
 พิพิธภณัฑ์โดราเอมอน  ท่านสามารถถ่ายรูปกบั

ฉากในการ์ตูน เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของการ์ตูน
โดราเอม่อน 

 อาหารครบทุกม้ือ 
 พิเศษ ! บุฟเฟต ์ปู 3 ชนิด 
 แช่ออนเซ็นเตม็อ่ิม 2 คืน 
 พกัโรงแรม 4 ดาวทุกคืน  

 
 

รืน่เริงหรรษา  สงกรานต ์ฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ  

10 - 15 เมษายน 2563    6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบิน Korean Air (KE) 
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เคร่ืองแกว้คิตะอิจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุยเอาทเ์ลท  
วนัองัคารที่ 14 เม.ย. 63 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดซปัโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอ

นาฬิกาซปัโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ยา่นซูซูกิโนะ 
   

วนัพุธที่ 15 เม.ย. 63 พิพิธภณัฑโ์ดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแล็ต Royce – สนามบินนิวชิโต
เซะ – กรุงเทพฯ 

 - - 

 
 
 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตูหมายเลข  6 เคาน์เตอร์ M โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ 

(Korean Air)  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.35 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยเท่ียวบินท่ี KE 652 

 
 
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
10.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ สนามบินชิโตเซะ  ดว้ยเท่ียวบินท่ี KE 765 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจาก

ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่นเรียบร้อย
แลว้ น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน ้ าท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีก าลังมีช่ือเสียง ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ 
ภูมิภาคฮอกไกโด มีลกัษณะเป็นบ่อน ้ าสีฟ้าสดใสกวา่บ่อน ้ าตามธรรมชาติ
ทัว่ๆ ไป ซ่ึงสีฟ้าท่ีเห็นน้ีเกิดข้ึนดว้ยความบงัเอิญหลงัการสร้างเข่ือนเพื่อ

วนัศุกร์ที ่10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ  

วนัเสาร์ที ่11 เม.ย. 63 สนามบินอนิชอน – สนามบินนิวชิโตเซะ – บ่อน า้สีฟ้า– น า้ตกชิโรฮิเงะ – นิงเกิล้เทอเรส 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

Page | 3  
 

ป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริเวณใกลเ้คียง โดยน ้ าส่วนท่ีถูกกั้นออกจากเข่ือนนั้นเกิดเป็น Blue Pond  
จากนั้นพาท่านชม น ้าตกชิโรฮิเงะ(Shirohige Waterfall) น ้ าตกแห่งน้ี
ติด 1 ใน 5 ของน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ความสูงประมาณ 30 
เมตร ส่ิงท่ีเป็นไฮไลท์ของท่ีน่ีก็จะเป็นน ้ าท่ีไหลลงมานั้นเป็นน ้ าบาดาลท่ี
ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น ้ าบิเอะ นอกจากนั้นยงัมี
ความโดดเด่นของสีของแม่น ้ าท่ีเป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดข้ึนจากแร่โคบอลต ์

 น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) จุดรวมของ
ฝากเมืองฟุระโนะ ซ่ึงท่ีน่ีประกอบไปดว้ยทางเดินไมแ้สนน่ารักและร้าน
ขายสินคา้ท่ีระลึกประดับไฟสวยงาม รวมถึงร้านขนมสไตล์ฮอกไกโด
เรียงรายกนัไป โดยนิงเก้ิลเทอเรซแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นล่างของโรงแรม 
New Furano Prince Hotel โดยท าเป็นกระท่อมเป็นหลงัๆ ตั้งอยูบ่นเนิน
ท่ามกลางป่าไมท่ี้ร่มร่ืน ภายในร้านจะมีคนมาท างานฝีมือใหดู้แต่ละช้ิน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1) พเิศษ ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ รวมทัง้ขาปูไม่อั้น  

 
ทีพ่กั  NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดี 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 

หลงัอาหาร ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม ณ  New Furano Hotel ถือไดว้า่เป็นสกีรีสอร์ทท่ีสมบูรณ์แบบใน
ระดบั 4 ดาว นอกจากนั้นภายในรีสอร์ทยงัมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัหิมะในแบบต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การเล่นกระดาน
ไถ หรือข้ึนกระเชา้ข้ึนไปชมความงามของทศันียภาพดา้นบน (กิจกรรมข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ และไม่รวมค่าใชจ่้าย
ในการท ากิจกรรมทุกชนิด)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (3) 
 หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองตากอากาศ

ท่ีมีบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นพาท่านชม หุบ
เขานรกจโิกคุดานิ (Jigokudani) ถือเป็นแหล่งตน้น ้ าของยา่นออนเซ็นช่ือดงั
แห่งเมืองโนโบริเบทสึซ่ึงอยูถ่ดัลงไปทางดา้นทิศใตข้องหุบเขา โดยหุบเขา
นรกจิโกคุดานิน้ีเป็นภูเขาไฟท่ีปะทุเม่ือ 10,000 ปีก่อน จนเกิดเป็นแหล่งน ้ าพุ
ร้อนซ่ึงอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก ามะถนัท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายและบ่อโคลน
อุณหภูมิสูงท่ีกระจายอยูท่ัว่บริเวณ กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชมธรรมชาติ
และแหล่งออนเซ็นท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจจากความงามของม่านไอน ้ าท่ีพุง่ข้ึนมาปกคลุมไม่ขาดสาย 

 จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Toya  Lake) ทะเลสาบท่ีตั้งอยูใ่นอุทยานชิโกะทสึโทยะ จงัหวดัฮอกไกโด 
ทั้งยงัเป็นหน่ึงในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลมาปีละไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นคน เน่ืองจากเป็น

วนัอาทติย์ที่ 12 เม.ย. 63 กจิกรรม ณ New Furano Hotel – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ 
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สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ดว้ยววิทิวทศัน์ของภูเขาโยเท และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ  ทะเลสาบนั้นก็มี
ทั้งน ้ าพรุ้อนกลางแจง้และถนนคนเดินอนัมีร้านขายของท่ีระลึกตลอดสองขา้งทาง โดยช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมา
มากท่ีสุดก็คือในช่วงเทศกาลดอกไมไ้ฟ ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีรอบทะเลสาบโทยะ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัรคาร (4) 
ท่ีพกั  TOYA SUN PALACE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดี 

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (5) 

หลงัจากนั้นน าท่าน ขึน้กระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (รวมค่าเขา้)  
ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ของ ทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชินซงั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ(Otaru) เมืองท่าหลกัของ
อ่าวอิชิคะริ บริเวณดา้นหลงัของเมืองนั้นถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาถึง 3 ดา้น
ดว้ยกนั จากนั้นจึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงท าให้บา้นเรือนท่ีน่ีส่วน
ใหญ่จะตั้งอยูต่ามไหล่เขา และท าใหท่ี้น่ีกลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง  
จากนั้นน าท่านชมความงามของ คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ ซ่ึงในอดีตเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเลเพ่ือใช้
เป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้ แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็น
ถนนหลวง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
นอกจากนั้นริมสองฝ่ังคลองยงัเต็มไปด้วยร้านคา้ ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่
มากมาย รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากคลองมากนกั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (6) 
บ่าย หลงัอาหารเท่ียงน าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ  

(Otaru Musix Box Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงในร้านคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น ท่ีภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และ
ประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตวัอาคารหลงัน้ีก่อสร้างดว้ยก าแพงอิฐสี
แดงและมีหนา้ต่างสไตลเ์รเนซองส์ ส่วนดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑมี์นาฬิกาไอ
น ้ าท่ีจะส่งเสียงเตือนทุกๆ 15 นาที และทุกชัว่โมงจะดงัเป็นพิเศษ  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ร้านเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (Kitaichi Glass Museum) แบรนด์เคร่ืองแกว้ชั้นน าของ
โอตารุ โดยโรงงานเป่าแกว้คิตะอิจินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแกว้คุณภาพสูงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับมา
อย่างยาวนานโรงงานแห่งน้ีมีประวติัเก่าแก่นับร้อยปี  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ  
(Ishiya Chocolate Factory) (รวมค่าเขา้)  ซ่ึงภายในประกอบไปด้วย
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีช่ือเสียง โดย

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 ขึน้กระเช้าอุสุซัง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี– ร้านเคร่ืองแก้วคิตะอจิิ –  
   โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ – มิตซุยเอาท์เลท 
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อาคารซ่ึงเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจดัแสดง
อุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม โดยจ าลองโรงงานและขั้นตอนการผลิต นอกจากนั้นยงัสามารถชิมและเลือกซ้ือ
ช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ท่ีผลิตจากนมสดของเกาะ ฮอกไกโดไดท่ี้น่ี    
จากนั้นใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิง มิตซุยเอาท์เลท (Mitsui Outlet) แหล่งรวมร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงรวมทั้ง
สินคา้แบรนด์ดงัทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Coach , Michale Kors , Salvatore Ferragamo , Jimmy 
Choo , Bally , Versace , Polo Ralph Lauren , Nike , Adidas , Onitsuka Tiger , Kate Spade , Tory Burch 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (7) 
ที่พัก  MERCURE HOTEL SAPPORO   หรือเทียบเท่า  

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (8) 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ซ่ึงเป็นศาลเจา้มีอายเุก่าแก่ถึง 140 ปี ชาวฮอก
ไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษเ์กาะฮอกไกโดและ
คอยปกปักษรั์กษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยคุบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี ดงันั้นคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสกัการะ 
หลงัจากนั้นน าคณะชอ้ปป้ิง ณ ตลาดซัปโปโรโจไก ตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร เป็นตลาดท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึง
สามารถลองล้ิมชิมรสขา้วหนา้อาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอ้าหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชา้จากสถานท่ีต่างๆ ใน 
ฮอกไกโดอยา่งเตม็ท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูห่นา้ร้านไดรั้บความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด ่าไปกบัความ
อร่อยท่ีมีเฉพาะในตลาดเท่านั้น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (9) 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านผ่านชมความงามของ ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด (Hokkaido Government) ซ่ึงเป็นอาคาร

สไตลนี์โอบาร็อกท่ีเลียนแบบมาจากศาลาวา่การรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใชอิ้ฐแดงในการก่อสร้างมากกวา่ 
2.5 ลา้นกอ้น โดยตึกน้ีถูกใชง้านมาเป็นเวลายาวนานกวา่ 80 ปี ตั้งแต่สมยัผูว้า่การคนแรกของฮอกไกโด ซ่ึงปัจจุบนั
เป็นอาคารท่ีมีการบูรณะใหม่หลงัจากท่ีถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ. 2454 ทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมของชาติ  
น าท่านผ่านชม  หอนาฬิกาซัปโปโระ (Sapporo Clock Tower) ซ่ึงเป็นหอ
นาฬิกาท่ีเก่าแก่ ตั้งอยู่ถดัจากอาคารวา่การเก่าเมืองฮอกไกโด เป็นอีกหน่ีง
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของเมือง ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารสร้างดว้ยไมท้าสีขาว 
  
หลงัจากนั้นน าท่านผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ซ่ึงตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองซัปโปโร โดยมีหอโทรทศัน์ ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของสวน เป็น
จุดสัง เกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพัน ธ์ุ  น ้ าพุ  และงาน
ประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีส าหรับจัดงาน
เทศกาลส าคญัต่างๆ ของเมือง อยา่งเช่นเทศกาลดอกไมน้านาชาติในช่วงฤดู
ร้อน และเทศกาลหิมะซปัโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นตน้ 

วนัองัคารที่ 14 เม.ย. 63 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโระ – 
สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านซูซูกโินะ 
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 หลงัจากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ย่านซูซูกิโนะ(Susukino) ซ่ึงถือเป็นย่านท่ี

คึกคัก มีชีวิตชีวา และเป็ฺนย่านบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสุดของซัปโปโร 
โดยเฉพาะในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนัต่างๆ บนตึก
ท่ีตั้ งอยู่ในย่านแห่งน้ี  นอกจากนั้ นย ังเป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร 
ภัตตาคาร มากกว่า 4 ,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ี
นกัท่องเท่ียวจะนิยมมาเดินชิลและด่ืมด ่าบรรยากาศเมืองยามค ่าคืน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (10) พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด 
ที่พัก  MERCURE HOTEL SAPPORO   หรือเทียบเท่า  
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (11) 

จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบิน นิวชิโตเสะ  น าท่านเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน (Doraemon Sky Park) (ไม่รวมค่าเข้า) ท่าน
สามารถถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนัง่ไทม์แมชชีนท่ีให้ทุกท่าน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของการ์ตูนโดราเอม่อน และยงัมีโซนร้านคา้ท่ีขาย
ของท่ีเก่ียวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟท่ีจะขายขนมไทยากิซ่ึงเป็น
ขนมคลา้ยๆขนมโดรายากิท่ีโดราเอม่อนช่ืนชอบ และยงัมีโซนห้องสมุด
จะมีหนงัสือการ์ตูนโดราเอม่อนจดัจ าหน่าย 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงและชม  โรงงานช็อกโกแล็ต Royce แบรนด์
ช็อกโกแลตช่ือดัง มีช่ือเสียงเร่ืองความอร่อย เป็นท่ีรู้จักกันดีทั้ ง ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ท่ีน่ีเป็นท่ีแรกท่ีเปิดเป็นโรงผลิต และ 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

14.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบนินิวชิโตเสะ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์(Korean Air) ดว้ยเท่ียวบินท่ี KE 766 
17.15 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
19.45 น.  ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยเท่ียวบินท่ี KE 659 
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพุธที ่15 เม.ย. 63 พพิธิภัณฑ์โดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแลต็ Royce – สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง 10 – 15 เมษายน 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน) 59,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 59,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และมีเตียงเสริม) 56,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 53,999 

พกัห้องเดี่ยว (จ่ายเพิม่) 8,000 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 35,999 
**ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง** 
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อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ช้ันประหยดั  (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามท่ีระบุเท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั  พกัห้องละ 2- 3 ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบ ุ

 ค่าน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 

 บริการ Wifi บนรถโคช้ระหวา่งการเดินทาง ทั้งน้ีสญัญาณอาจข้ึนอยูก่บัเส้นทางการเดินทาง 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั  

 
ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 80 ปี) *ส าหรับท่านท่ีอาย ุ80 ปีข้ึนไป แนะน าให้ซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมเติม) 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋า สายการบินโคเรียนแอร์  (Korean Air) ก าหนดสมัภาระท่านละ 1 ช้ิน ช้ินละไม่เกิน 23 กิโลกรัม  
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 ค่าไกดน์ าเท่ียวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
 ค่าทิปไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน)   
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

 

การส ารองที่นั่ง 

 บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 1 วนั  

 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การส ารองการเดินทางนั้น 
ถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ยกเวน้หนงัสือเดินทางส าหรับขา้ราชการ(เล่มสีน ้าเงิน)ไม่สามารถใชใ้นการเดินทางเพ่ือ
การท่องเท่ียวได ้

 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   46 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   31 - 45 วนั เก็บค่าใชจ่้าย  50% ของราคามดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15 - 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคามดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   0 - 14  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

 
ยกเวน้กรณีท่ีทางบริษทัฯ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด ์เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลิก 
การเดินทางกบัทางบริษทัฯนั้น ทางบริษทัฯสามารถหกัช าระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได ้เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้ค่บางส่วน เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจบ็ป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองทวัร์ได ้ท่านจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 

 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 

 คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่าน และทางบริษทัฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ   การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความ
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ล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของธรรมชาติ สายการบิน โรงแรม และสภาวะ
ทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

  
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น   การน าส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่ง
การเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ ท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 
ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 
ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (Long Leg) ท่านท่ีประสงคจ์ะนัง่ท่ีนัง่ดงักล่าว ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคา้น์เตอร์เช็คอินดว้ยตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ี
สนามบินเท่านั้น 

  
ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่า หรือสูงกวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังาน 

  
ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะท าการเช็คกบัสายการบินก่อน
วา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่ กรณีเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนเองทั้งหมด 

 หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 
ท่านตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค่าต่างๆในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

  
ท่านตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บและดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหาย
ของทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
ธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

  
ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการจ านวนมากตามร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่า
ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง  

 
บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูท่ี้เดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืนๆ เช่น การคา้แรงงาน , 
การคา้ประเวณี , การคา้มนุษย ์, การขนส่งสินคา้หนีภาษี ,การขนยาเสพติด , การโจรกรรม , การขนส่งอาวธุสงคราม , การก่อการร้าย และอ่ืนๆท่ีเขา้
ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัมิไดมี้ส่วนรู้เห็นเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนตอ้งรับผิดชอบใดๆกบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

 

 
 

 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   
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