
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

CODE:JXW884 Hokkaido Eskimo Ice Breaker ซปัโปโร เรอืตดันํ %าแข็ง หมูบ่า้นเอสกโิม 6D4N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hokkaido Eskimo Ice Breaker 
ฮอกไกโด ซปัโปโร เรอืตดันํ %าแข็ง หมูบ่า้นเอสกโิม 6วนั 4คนื 
พกัออนเซ็น(โซอนุเคยีว/โอเอะฮงเกะ) 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

� ชม2งานเทศกาลนํ %าแข็ง (ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึและ โซอนึเคยีว) 
� สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืตดันํ %าแข็ง Ice Breaking (Garingo Cruise หรอื Aurora Cruise) 

�เทีQยวหนึQงในสวนสตัวท์ ีQมชีืQอเสยีงทีQสดุในญีQปุ่ น ทีQสวนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

พเิศษ!ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมไูมอ่ ั%น ��� คุม้สดุ! พาเทีQยวครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์
ซปัโปโร ศูนย์กลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มีการสรา้งระบบถนนแบบสี เหลี ยมผืนผา้ครบครันไปดว้ยสถานที 
ท่องเที ยว แหล่งชอ้ปปิ) ง รา้นกนิดื ม อาซาฮคิาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมีแม่นํ)าลําธารหลายสายและ
ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและยังเป็นเมอืงที หนาวสุดๆเพราะหมิะตกหนักเป็นเวลานาน โอตารุ เมอืงท่าเรอืเล็กๆสุดน่ารัก มี
เสน่หข์องความโรแมนตกิชวนใหห้ลงใหล เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืงที ตั )งอยูบ่รเิวณชายฝั งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะฮอกไกโด เป็นจดุเริ มตน้อกีแหง่หนึ งในการออกเรอืไปชม ice drift ที ลอยมาจากขั )วโลก โซอุนเคยีวเป็นหมูบ่า้น
ออนเซนขนาดเล็ก ตั )งอยู่เมืองคามกิาวะ ที อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึัง มธีรรมชาตทิวิทัศน์ที 
งดงาม ชมสิ งมหัศจรรยท์ี มแีค่ฤดูหนาวเท่านั)น!! ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึทะเลสาบแห่งทอ้งฟ้า เพราะอยู่บนจุดสงูสดุของ
เกาะฮอกไกโด ชมหมูบ่า้นนํ)าแข็งแบบชาวเอสกโิม เมอืงอะบาชริ ิเมอืงที หันหนา้ออกสูท่ะเลโอค็อตสค ์ฤดหูนาวจะมแีผน่
นํ)าแข็งที ไหลมาจากไซบเีรยี 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีQยว ทีQน ัQง หมายเหต ุ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

25-30 มกราคม 63 29,888  

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

10,500 68  
27มกราคม-1กมุภาพนัธ ์63 31,888 10,500 68  
1-6 กมุภาพนัธ ์63 36,888 10,500 68  

3-8 กมุภาพนัธ ์63 37,888 10,500 68  

8-13 กมุภาพนัธ ์63 37,888 10,500 68  

10-15 กมุภาพนัธ ์63 31,888 10,500 68  

15-20 กมุภาพนัธ ์63 31,888 10,500 68  

17-22 กมุภาพนัธ ์63 31,888 10,500 68  

22-27 กมุภาพนัธ ์63 32,888 10,500 68  

24-29 กมุภาพนัธ ์63 31,888 10,500 68  

29กมุภาพนัธ-์5มนีาคม 63 31,888 10,500 68  

2-7 มนีาคม 63 31,888 10,500 68  

7-12 มนีาคม 63 31,888 10,500 68  

9-14 มนีาคม 63 31,888 10,500 68  

14-19 มนีาคม 63 31,888 10,500 68  

16-21 มนีาคม 63 31,888 10,500 68  

หมายเหต:ุ 
1. โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีQเทีQยวได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีQยวครบตามโปรแกรม 
2. กรณีโรงแรมคนืแรกพกัโอเอะฮงเกะจะนําทา่นไปลอ่งเรอืตดันํ %าแข็งทีQอะบาชริ ิ(เรอืออโรรา่) แทน 
3. เทีQยวงานเทศกาลนํ %าแข็งโซอนุเคยีว อาจจะสลบัมาอยูว่นัทีQ3ของรายการเทีQยวได ้
 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 
Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 
หมายเหต:ุ ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื อง กรณีทา่นตอ้งการ (สั งซื อบนเครื องเทา่นั)น) 

วนัทีQ รายละเอยีดทอ่งเทีQยว 

1 พรอ้มกนัทีQทา่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ – พพิธิภณัฑ์
โอะโตโกยามา่ สาเก – โซอนุเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 
� อาหาร เย็น 

3  นํ %าตกกงิกะ นํ %าตกรวิเซ – มอนเบ็ทสหึรอือะบาชริ ิ- เรอืตดันํ %าแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise
หรอืลอ่งเรอื Aurora Cruise – อาซาฮคิาวา่ – หา้ง Aeon Mall � อาหาร เชา้, เทีQยง 

4 อาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan หมูบ่า้น
เอสกโิม – ซปัโปโร – ทานกุโิคจ/ิซูซูกโินะ  � อาหาร เชา้,เทีQยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัQน)       

5 ชอ้ปปิ% งโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - รา้นDuty Free – ตลาดปลาโจไก – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครืQองแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร  �อาหาร เชา้   

6 ซปัโปโร – ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD – สนามบนิชโิตะเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
�อาหาร เชา้   

 
วนัทีQหนึQง    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

23.50น. �พรอ้มกนัที  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ั%น 3เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที 
ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 
วนัทีQสอง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินวิชโิตะเสะ – พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก – โซอนุเคยีว – 

                 เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น    �อาหาร เย็น 

 
04.00น. �นําท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีQปุ่ นโดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) เทีQยวบนิทีQ 

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืQอง บนเครืQองมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัQงซื%อบนเครืQองเทา่น ั%น ) 
 
12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด 

(เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั วโมงกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! 
ประเทศญีQปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื%อสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ย
และทําภารกจิส่วนตัว นําท่านขึ)นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑ์
โอะโตโกยามา่ สาเก เป็นพพิธิภัณฑแ์นะนําถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของการบ่มสาเกในเมอืงอาซาฮคิาวะ ภายในพพิธิภัณฑม์กีารจัดแสดงหอ้ง
สําหรับอุปกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัยEdoและมุมการจัด
แสดงตา่งๆ นอกจากนี)ยังมกีารจําหน่ายสนิคา้ที ระลกึอกีดว้ย จากนั)นนํา
ท่านเดนิทางสูโ่ซอุนเคยีวเป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก ตั )งอยู่เมอืง
คามกิาวะ ที อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึัง  มี
ธ รรมชาติทิ ว ทั ศน์ที งด งาม  นํ าท่ านชม  เท ศ ก าล  Sounkyo 
Hyobaku ห รือ  เท ศ ก า ล นํ% า ต ก นํ% า แ ข็ ง แ ห่ ง  Sounkyo 
(Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุน
เคียว ซึ งจัดเป็นประจําทุกปี และในปีนี%จะจดัขึ%นต ั%งแต่วนัทีQ 25 
มกราคม – 18 มนีาคม 2563 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมที ทํา
จากหมิะ และนํ)า  แข็ง อาท ิเสานํ)าแข็งอโุมงคนํ์)าแข็ง และโดมนํ)าแข็ง
บนพื)นที กวา่ 10,000 อาคารนํ)าแข็งขนาดใหญ่กวา่ 30 แหง่ มตีั )งแต ่วัด ศาลเจา้ หอคอย ปราสาท บารนํ์)าแข็ง 
และอื นๆ อกีมากมาย ตลอดแนวแมนํ่)าอชิคิาร ิ(Ishikari River) ซึ งจะมกีารประดับประดาไฟ  
เทีQยวงานเทศกาลนํ %าแข็งโซอนุเคยีว อาจจะสลบัไปอยูว่นัทีQ3ของรายการเทีQยวได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางเขา้สู่ ท ีQพกัโซอุนเคยีวออนเซ็นหรอืโอ
เอะฮงเกะ ออนเซ็น  

 
 เย็น � รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื%อทีQ1)  

หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื อผ่อนคลายความ
เมื อยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกี
ดว้ย  

�ทีQพกั: Sounkyo Mount View Hotel / Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัทีQสาม    นํ %าตกกงิกะ นํ %าตกรวิเซ - มอนเบ็ทสหึรอือะบาชริ ิ - เรอืตดันํ %าแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise 

หรอื 

                 เรอืออโรรา่ - อาซาฮคิาวา่ – หา้ง Aeon Mall        �อาหาร เชา้,กลางวนั 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื%อทีQ 2) 

นําทา่นดนิทางสู ่นํ %าตกรวิเซ และนํ %าตกกงิกะ 
นํ)าตกสองสายที ไหลจากบนภเูขาลงมาที ผาเป็น
ริ)วสวยงาม นํ)าตกทั)งสองสายตั )งอยูห่า่งกนัเพยีง 
300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย ดา้นขวา
คอืนํ)าตกรวิเซ ซึ งถกูเรยีกวา่เป็น“นํ)าตกแหง่ดาว
ตก”เพราะสายนํ)าเสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอก
ผา เวลาถูกแสงอาทิตย์ จะแลดูคลา้ยดาวตก
เคียงคู่กับนํ)าตกกงิกะหรือ“นํ)าตกแห่งแม่นํ)าสี
เงนิ” อยูด่า้นซา้ยในฤดรูอ้นจะเห็นสายนํ)าเป็นริ)วเล็กๆไขวก้นัไปมาดชูดชอ้ย จัดอยูใ่นนํ)าตกชื อดังหนึ งในรอ้ยแหง่
ของญี ปุ่ น จากนั)นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงมอนเบ็ทส ึMonbetsu เป็นเมืองที ตั )งอยู่บรเิวณชายฝั งทะเลทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจดุเริ มตน้อกีแหง่หนึ งในการออกเรอืไปชม ice drift ที ลอยมาจาก

ขั )วโลก (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.30ชม.) หรอื นําทา่นดนิทางสู ่อะบาชริ ิ(Abashiri) เมอืงที อยูท่าง
ตะวันออกสดุของเกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวทะเลจะกลายเป็นนํ)าแข็ง และมกีอ้นนํ)าแข็งลอยมาจากทะเลขั )ว
โลก บางครั )งอาจมสีตัวข์ั )วโลกลอยตดิมาดว้ย ทําใหอ้ะบาชริกิลายเป็นดนิแดนที หนาวเหน็บและถกูเลอืกใหเ้ป็น
สถานที กักขังนักโทษที ถูกส่งตัวมาจากเมืองหลวง ดว้ยสภาพอากาศ สัตวป่์าและภูมปิระเทศ จงึยากต่อการ
หลบหนีของนักโทษ ดว้ยสภาพอากาศและประวัตทิี น่าสนใจ ทําใหน้ี มสีถานที ทอ่งเที ยวทางประวัตศิาสตร ์และ
สถานที ทอ่งเที ยวที แปลกตาใหไ้ดช้มกนัหลายที  

เทีQยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื%อทีQ3) 
นําท่าน ล่องเรอืตดันํ %าแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึQงของ
เสน้ทางเทีQยวฮอกไกโด 
หมายเหต ุ: 
1.กรณีพกัโอเอะฮงเกะหรอืทางญีQปุ่ นปรบัเปลีQยนทีQพกัจะนําทา่น
ไป ลอ่งเรอืตดันํ %าแข็ง เรอืออโรรา่ทีQเมอืงอะบาชริแิทน  
2.การลอ่งเรอืตลอดจนการตดันํ %าแข็งขึ%นอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ
ในวนัน ั%นๆ ซึQงหากในวนัทีQทศันวสิยัไมด่ ีหรอืมลีมแรง เรอือาจไม่
เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
นําท่านล่องเรือ Garinko II จะวิ งตัดทะเลนํ) าแข็งออกไปนอก
ชายฝั งทะเลโอคอทสก ์นํานักท่องเที ยวไปชมกอ้นนํ)าแข็งที ลอยมา
จากขั )วโลกเหนือ ในชว่งปลายฤดูหนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคม เดมิ
เรือนี)ใชเ้พื อสํารวจนํ) ามันในรัฐอลาสกา้ เริ มนํามาใชเ้ป็นกิจกรรม
ท่องเที ยวตั )งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาที-1 
ชั วโมง 

หรอื  นําท่านล่องเรอืตดันํ %าแข็งออโรร่า (Abashiri Drift Ice 
Ryuhyo Aurora) เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการล่องเรอืตัดนํ)าแข็ง
ลํายักษ์ไปในทะเลโอคอทสกซ์ึ งเต็มไปดว้ยกอ้นนํ)าแข็งขนาดมหมึาที 
ลอยลอ่งมาไกลมาจากรัสเซยี นับวา่เป็นกจิกรรมที เป็นไฮไลทข์องการ
มาเยอืนทะเลสาบอะบาชริ ิใหท้่านไดล้่องเรอืสัมผัสอากาศที หนาว
เย็น พรอ้มชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสก์และหากท่านโชคดี
อาจจะไดเ้ห็นชวีติของสัตวโ์ลกในเขตหนาว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหางขาว, 
แมวนํ)า เป็นตน้ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้ทีQพกัแรมอาซาฮคิาวะ 

เย็น จากโรงแรมท่านสามารถเดนิไป หา้ง Aeon Mall อสิระใหท้่านเลือกซื)อ
สนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

�ทีQพกั: Asahikawa Smile Hotel /Asahikawa Y’s Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีQส ีQ      อาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan  
               หมูบ่า้นเอสกโิม – ซปัโปโร – ทานุกโิคจ/ิซูซูกโินะ  �อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม)ู 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื%อทีQ 4) 

นําท่านเดินทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ 
Asahiyama Zoo ไดรั้บความนยิมมากที สดุใน
ญี ปุ่ น ซึ งในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารัก
ของสัตวต์่างๆ ที ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที 
ทา่นเคยเห็นในสวนสัตวทั์ วๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 
ลา้นคนจากทั วโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี)ไดม้ี
แนวความคดิที วา่ สตัวต์า่งๆ ควรที จะอาศัยอยู่
ในสภาพ แวดล อ้มที ดี   และเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสัตวนั์)นๆ จงึทําใหทุ้กทา่นไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ี แทจ้รงิของสัตวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ 
หมขีาวจากขั )วโลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ แพนดา้แดง ไฮไลทส์ําคญั! ของทีQน ีQคอืการชมการเดนิ ขบวน
พาเหรดของนกเพนกวนิที ใหท้่านไดช้มอย่างใกลช้ดิ(พาเหรดแพนกวิ)น11.00/14.30 ช่วงเวลาอาจมี
เปลี ยนแปลงไดข้ึ)นอยูก่บัทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) 

เทีQยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื%อทีQ5) 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ ชิคารเิบ็ทสโึกะ 

ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึที ครอบคลุม
พื)นที ถึง 2 เขต คือ เมืองชิคะโออ ิ
และเมอืงคามชิโิฮโระ ในทุกปีที นี จะมี
ง าน เท ศ ก าล ที เรี  ย ก ว่ า  ชิ ค า ร ิ
เบ็ทสึโกะ-โกะทงั  Shikaribetsu 
Kotan เพื อสรา้งหมู่บา้นขนาดเล็ก
ดว้ยหมิะและนํ)าแข็ง ทะเลสาบชคิาริ
เบ็ทสึอยู่ประมาณตรงกลางของฮอ  
ก ไ ก โ ด  เมื อ ฤ ดู ห น า ว ม า เยื อ น 
ทะเลสาบนี)จะกลายเป็นลานนํ)าแข็งที หนาถงึ 60 ซม.กอ่นจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนทั วทุกพื)นที  อากาศ
เย็นจัด อุณหภูมติดิลบตํ าสุด-30องศา ชาวเมือง  เลยคดิไอเดีย จัดเทศกาลฤดูหนาว Shikaribetsu Kotan 
ขึ)นมา โดยนํานํ)าแข็งจากทะเลสาบมาสรา้ง อกิลู (igloos) หรอืบา้นแบบเอสกโิม (ชาวญี ปุ่ นเรยีกว่า โคตัน-
Kotan)พรอ้มเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เกา้อี) ตู ้เตียง จนกลายเป็นหมู่บา้นนํ) าแข็งขนาดย่อม ที เรียกกันว่า Lake 
Shikaribetsu Igloo Village ซึ งสามารถเขา้ไปอยู่อาศัยไดจ้รงิๆจนเป็นที มาของชคิารเิบ็ทสโึกะ-โกะทัง ทําให ้
นักท่องเที ยวทที มาเยอืนสนุกสนานกัน บา้นหมิะเล็ก ๆ ที ถูกสรา้งไวเ้รยีงรายมองแลว้มคีวามรูส้กึเหมอืนเป็น
หมู่บา้นเล็กๆจรงิๆ นอกจากนี)ยังการขุดเจาะลงไปใตนํ้)าแข็ง ทําเป็นหอ้งใตด้นิขนาดใหญ่เปิดเป็น บาร ์คาเฟ่ 
โรงหนังซึ งทํามาจากนํ)าแข็งทั )งหมด อสิระใหท้่านชมและถ่ายภาพเป็นที ระลึกตามอัธยาศัย (หมายเหตุ: 
Shikaribetsu Kotan คาดว่าจะจัดขึ)น 26 ม.ค. - 21 ม.ีค.ระยะเวลายังไม่เป็นทางการ และอาจจะปิดในกรณีที 
สภาพอากาศไม่ดหีรอืสถานการณ์ไม่เอื)ออํานวยสําหรับการเขา้ชม) ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น (มื%อทีQ6) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 
 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีQพกัแรม 
 หากมเีวลาท่านสามารถอสิระ ชอ้ปปิ% งยา่นทานุกโิกจ ิเป็นย่านที คกึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลาคํ าคนืที 

บ ร ร ด า ป้ า ย ไ ฟ
โฆษณาบนตึกต่าง 
ๆ  เ ปิ ด ไ ฟ ส ลั บ สี
แ ข่ ง ขั น ป ร ะ ชั น
สิ น ค ้า กั น ร อ บ ๆ 
บ ริ เ ว ณ นี) มี
ร ้ า น อ า ห า ร 
ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั )งไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตั )งอยู่ใน
ตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึ)นลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของ
รา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิ)งยา่นซซูกูโินะได ้

�พกั: Hotel Raffinato Sapporo/Rembrandt Style Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีQหา้       ชอ้ปปิ% งโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – รา้น Duty Free – ตลาดปลาโจไก – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ–  
                  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครืQองแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร     � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื%อทีQ 7) 

นําท่านไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระถ่ายรูปและซื)อของที 
ระลกึดา้นหนา้) แหล่งผลติช็อคโกแลตที มี
ชื อเสยีงของญี ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถกู
สรา้งขึ)นในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื)อเป็นของฝาก
ตามอัธยาศัย จากนั)นนําท่านไป ดวิตี%ฟร ี
ใหท้่านเลอืกซื)อของฝากราคาถูก อาทเิชน่ 
เครื องสําอางค์ เครื องไฟฟ้า ผลติภณัฑ์
จากนํ%ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ หรอื
วติามนิบํารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัด
จากถั ว หรือนํ) ามันตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนั)นนําท่าน
เดนิทางสู่ ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที 
ใหญ่ที สดุในซัปโปโร เป็นตลาดที คกึคักและมากมายไปดว้ย
ของฝากของดีของซัป  โปโรและผลติภัณฑ์จากทั วฮอกไก
โด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที รา้น 
ราคาไม่แพง ที สั งตรงมาจากที ต่างๆของออกไกโดและท่าน
สามารถซื)ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี นี  (อสิระ
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ใหท้่านเลอืกชมิอาหาร
ทะเลสดๆ)  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ Otaru เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที  
19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ งมีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ย
บ รรยากาศโดยรอบ  รวมถึงก าร
ตกแตง่ของบา้นเรอืนนั)นสว่นใหญ ่ได ้
ถกูออกแบบเป็นตะวันตกเนื องจากใน
อดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมา
จาก การทําการคา้ระหว่างประเทศ
ญี ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป
ห ลายประเท ศ  นํ าท่ าน เที ย วชม 
คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลอง
สายวัฒ นธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให ้
คน้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝั งคลองที ยังคงความเป็นญี ปุ่ นแบบดั )งเดมิ คลองโอตารุสรา้ง
เพื อใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังที อยูต่ามรมิคลอง เมื อวทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอื
ใหญ่จงึเปลี ยนไปเขา้ท่าที ใหญ่และขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึ)น ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี) จงึถกูดัดแปลง
เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นําท่านเที ยวชม ชมเครืQองแกว้โอตารุ แหล่งทําเครื องแกว้ที มี
ชื อเสยีงที สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื องแกว้ชื อดังของโอ
ตารุ และยังมเีครื องแกว้หลากหลายใหท้่านชื นชม และเลอืกซื)อได ้เมอืงนี)มชีื อเสยีงในดา้นการทําเครื องแกว้
ต่างๆ จากนั)นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดน
แห่งเสยีงดนตรีและบทกวทีี แสนอ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามที จะทําใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลาย
แบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบที ท่านตอ้งการได ้
ดว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทัี )งเพลง
ญี ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชื นชมกลอ่ง
ดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที ท่านชื นชอบดว้ยตัวท่านเอง สมควรแกเ่วลานํา
ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีQพกัแรม  
หลงัเขา้ทีQพกัแรม หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิเทีQยว ชอ้ปปิ% ง ชมแสง
สขีองฮอกไกโดทีQ ยา่นซูซูกโินะ ตั )งอยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ
ซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยูถั่ดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซึ งถอืเป็ นยา่นที คกึคักและม ีชวีติชวีาที สดุของซัปโป
โร โดยเฉพาะในยามคํ าคนืที มกีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ 
บนตกึที ตั )งอยู่ในย่านแห่งนี) นอกจากนั)นยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ) ง รา้นอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทั )งไนทค์ลับ บาร ์คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่

แปลกที นักท่องเที ยวจะนิยมมา ณ สถานที แห่งนี หรอืชมงาน 
หรอืเทีQยวชมงานประดบัไฟ Sapporo White Illumination 
2019-2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครั )งยิ งใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มีการจัด
ประดับไฟกวา่สี แสนดวงจะจดุสอ่งสวา่งทั วทั )งเมอืง ตลอดหนาว 
หนา้ JR ซปัโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 ม.ีค. 2020 
อสิระอาหารคํQาตามอธัยาศยั 

�พกั: Hotel Raffinato Sapporo/Rembrandt Style Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื อโรงแรมที ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีQหก     ซปัโปโร - ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD – สนามบนิชโิตะเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
                � อาหารเชา้ 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื%อทีQ 8) 

นําท่านเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนว์
โมบลิ Snowmoblie ซึ งเป็นหนึ ง



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กจิกรรมที สนุกสนานและไม่ควรพลาดเมื อมาถงึฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหมิะดว้ย
รถสโนวโ์มบลิซึ งสามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศที มหีมิะตกเทา่นั)น การเลน่สโนวโ์มบลินั)นขับขี ไมย่ากเพยีงแคใ่ช ้
คันเร่งและเบรคก็สามารถบังคับตัวรถไดอ้ย่างง่ายดาย สําหรับวธิเีล่นจะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนั)น
อสิระใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรอืท่านสามารถเลอืกถา่ยรูป ชมววิ และสนุกสนานกับหมิะ หรอืกจิกรรม
อื นๆที ลานไดเ้ช่น เล่นBanana Boat (หมายเหตุ:ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobile 
ทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นที มคีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรมแจง้กบัไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถม
ไมเ่พยีงพอ หรอืลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเที ยวทางบรษัิทขอปรับเปลี ยนไปลานขับอื นๆ
ที อยูใ่นเสน้ทางแทน ปรับเปลี ยนตามความเหมาะสม) ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิต
เสะเพืQอเช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
อาหารกลางวนัอสิระ 

14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  
เทีQยวบนิทีQ XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืQอง บนเครืQองมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัQงซื%อบนเครืQอง) 

20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีQยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืQองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีQปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีQยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพืQอใหท้่านท่องเทีQยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเทีQยวญีQปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีQปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัQวโมง มอิาจเพิQมเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลีQยนเวลา
ทอ่งเทีQยวตามสถานทีQในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีQยน 100 เยน 
เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีQยนปรบัสงูขึ%น บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิQมขึ%น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พืQอการทอ่งเทีQยวเทา่น ั%น คา่ทวัรท์ ีQจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีQตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั%นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีQปุ่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั%งคา่
ต ั�วเครืQองบนิใหแ้กท่า่น  
 
เง ืQอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั%งนี%จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึ%นไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีQลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีQของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั%ง มฉิะน ั%นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั%งส ิ%น (ตั�วภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลี ยนแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั)นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื องจากเป็นราคาตั�วเครื องบนิโปรโมชั น เมื อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที กองตรวจคนเขา้เมอืงทั )งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที ระบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั )งสิ)น  รวมถงึ เมื อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั )งสิ)น 
 5.อตัราคา่บรกิารนี% � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื องบนิไป-กลับชั )นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที นั งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี นั งได ้ยกเวน้การซื)อที นั งเพิ ม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

การซื)อที นั งอัพเกรดเพิ มเป็นการซื)อบรกิารเสรมิ กรณีที นั งที ตอ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดที นั งของตั�วซรียีทั์วร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
� ซื%อทีQน ัQงเพิQม สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ที นั ง พรอ้มชาํระคา่ที นั งไดด้ังนี) 
- ทีQน ัQงช ั%น Scoot Plus ราคาเทีQยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่ง
ชา้14วนั  ที นั ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นที นั งแถวหุม้หนังเต็มเบาะที ใหพ้ื)นที วางขาถงึ 38 นิ)ว (96.5 ซม.) และความ
กวา้ง 17-21.7 นิ)ว (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นิ)ว (20.3 ซม.) เพิ มพื)นที พักเทา้และที เทา้แขนที พับ (ฟร!ี 
อาหารและเครื องดื ม/สมัภาระเชคอนิที  30 กก.) 
 
- ทีQน ัQงแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงืQอนไข ดงันี% 
โซน แถวทีQ ประเภททีQน ัQง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีQยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ)ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ)ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ)ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ)ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ)ว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนั ง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนั ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. �ค่าที พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลี ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ %าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืQองที สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึ%นเครืQองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื องบนิตามเงื อนไขของแตล่ะสายการบนิที มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซื)อนํ)าหนักสัมภาระเพิ มสายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้ก่อนเดนิทาง 10 วัน) มีค่าใชจ้่ายดังนี) (ราคาต่อ
เทีQยว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ)นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั วโลกให1้ใบ นํ)าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิ)น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัQงซื%อประกนั
สขุภาพเพิQมได ้
6.อตัราคา่บรกิารนี%ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื นๆที นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื องดื มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ)ามันที สายการบนิเรยีกเก็บเพิ มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื องบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ชําระเงนิบาท ทา่นละ 1,700 บาท สําหรบักรุป๊ทีQมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ %าใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีQปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีQประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั%นในประเทศญีQปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืQอการทอ่งเทีQยว เยีQยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืQนเอกสารในข ั%นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืQอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีQปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี% 
1.ตั�วเครื องบนิขาออกจากประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ งที ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที อาจเกดิขึ)นในระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื อ ที อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที พํานักในประเทศญี ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีQปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีQปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที จะกระทําในประเทศญี ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ งที ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั )น 
 3.ในขั )นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั%งหมดก่อนทําการจอง เพืQอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมืQอท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ั%งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ืQอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั%งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ีQจะเลืQอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ%นในกรณีทีQมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ)นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี ยนเที ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ งของผดิกฎหมาย ซึ งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกดิสิ งของสูญหาย อันเนื องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที ยวเอง  
6. เมื อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั )งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั )งหมด  
7. รายการนี)เป็นเพยีงขอ้เสนอที ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั )งหนึ ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ งอาจจะปรับเปลี ยนตามที ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี  / ปลอด
บหุรี ได ้โดยอาจจะขอเปลี ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี พัก ทั )งนี)ข ึ)นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั)น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั)น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที ยว อันเนื องมาจากการกระทําที ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื น ๆ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที ยวและ ชอ้ปปิ)งแต่ละสถานที นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั )งที ตอ้งเรง่รบี เพื อใหไ้ดท้อ่งเที ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ)าดื มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันทําทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที ยวญี ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชั วโมง อาทเิชน่ เริ ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั)น มอิาจเพิ มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั )งนี)ข ึ)นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั)นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี ยนเวลาท่องเที ยวตาม
สถานที ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที ยว เท่านั)น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื)อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั วไป และควรศกึษาเงื อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั )งสิ)นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั)น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที ยว อันเนื องมาจากการกระทําที ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื น ๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


