
                
 

 

CODE:JXW884 Hokkaido Eskimo Ice Breaker ซปัโปโร เรอืตดันํา้แข็ง หมูบ่า้นเอสกโิม 6D4N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Eskimo Ice Breaker 

ฮอกไกโด ซปัโปโร เรอืตดันํา้แข็ง หมูบ่า้นเอสกโิม 6วนั 4คนื 
พกัออนเซ็น(โซอนุเคยีว/โอเอะฮงเกะ) 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

 ชม2งานเทศกาลนํา้แข็ง (ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึและ โซอนึเคยีว) 

 สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking (Garingo Cruise หรอื Aurora Cruise) 

เทีย่วหนึง่ในสวนสตัวท์ ีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในญีปุ่่ น ทีส่วนสตัวอ์าซาฮยิามะ 

พเิศษ!ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมไูมอ่ ัน้  คุม้สดุ! พาเทีย่วครบทุกวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ อาซาฮคิาวะ เมอืงใหญ่อันดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดมแีม่น้ําลําธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ย

ภเูขาและยังเป็นเมอืงทีห่นาวสดุๆเพราะหมิะตกหนักเป็นเวลานาน โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมน

ตกิชวนใหห้ลงใหล เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็น

จุดเริม่ตน้อกีแห่งหนึง่ในการออกเรอืไปชม ice drift ทีล่อยมาจากขัว้โลก โซอนุเคยีว เป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยู่

เมอืงคามกิาวะ ทีอ่ยู่ทา่มกลางขนุเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั มธีรรมชาตทิวิทศันท์ีง่ดงาม ชมสิง่มหัศจรรยท์ีม่แีคฤ่ดู

หนาวเทา่นัน้ !! ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสึ  ทะเลสาบแห่งทอ้งฟ้า เพราะอยู่บนจุดสงูสดุของเกาะฮอกไกโด ชมหมู่บา้นน้ําแข็ง

แบบชาวเอสกโิม เมอืงอะบาชริ ิเมอืงทีห่ันหนา้ออกสูท่ะเลโอค็อตสค ์ฤดหูนาวจะมแีผ่นน้ําแข็งทีไ่หลมาจากไซบเีรยี 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

25-30 มกราคม 63 29,888  

 

10,500 68  

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



                
 

 

1-6 กมุภาพนัธ ์63 36,888  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บาท 

 

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. โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทา่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 

2. กรณีโรงแรมคนืแรกพกัโอเอะฮงเกะจะนําทา่นไปลอ่งเรอืตดันํา้แข็งทีอ่ะบาชริ ิ(เรอืออโรรา่) แทน 

3. เทีย่วงานเทศกาลนํา้แข็งโซอุนเคยีว อาจจะสลบัมาอยูว่นัที3่ของรายการเทีย่วได ้

 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทางสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบนินวิชโิตะเสะ – พพิธิภณัฑโ์อะ
โตโกยามา่ สาเก – โซอุนเคยีว - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 
 อาหาร เย็น 

3  นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ – มอนเบ็ทสหึรอือะบาชริ ิ- เรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruiseหรอื
ลอ่งเรอื Aurora Cruise – อาซาฮคิาวา่ – หา้ง Aeon Mall  อาหาร เชา้, เทีย่ง 

4 อาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan หมูบ่า้น

เอสกโิม – ซปัโปโร – ทานกุโิคจ/ิซูซูกโินะ   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมไูมอ่ ัน่)        

5 ชอ้ปป้ิงโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - รา้นDuty Free – ตลาดปลาโจไก – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร  อาหาร เชา้   

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

 

วนัทีห่น ึง่    กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง   ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 
 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง – สนามบนินวิชโิตะเสะ – พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่ สาเก – โซอนุเคยีว – 



                
 

 

                 เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น    อาหาร เย็น 

 
04.00น. นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนินวิชโิตเสะ  ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Nok Scoot (XW) เทีย่วบนิที่  

XW146 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 
 
12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด 

(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอื่ความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา ) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  สําคญั!!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋าเรยีบ รอ้ย
และทําภารกจิสว่นตวั  นําทา่น ขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑ์

โอะโตโกยามา่ สาเก เป็นพพิธิภณัฑแ์นะนําถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของการบ่มสาเกในเมอืง อาซาฮคิาวะ ภ ายในพพิธิภณัฑม์กีารจัดแสดงหอ้ง
สาํหรับอุปกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัย Edoและมุมการจัดแสดง

ตา่งๆ  นอกจากนี้ยังมี การจําหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีดว้ย จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสูโ่ซอนุเคยีวเป็นหมู่บา้นออนเซนขนาดเล็ก  ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะ 

ทีอ่ยู่ทา่มกลางขนุเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั  มธีรรมชาติ
ทวิทศันท์ีง่ดงาม นําทา่นชม  เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรอื 
เทศกาลนํา้ตกนํา้แข็งแหง่ Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) 

เทศกาลประจําฤดหูนาวของโซอุนเคยีว ซึง่จัดเป็นประจําทกุปี  และในปีนี้

จะจดัขึน้ต ัง้แตว่นัที ่25 มกราคม – 18 มนีาคม 2563 โดยจะจัดแสดง

ประตมิากรรมทีทํ่าจากหมิะ และน้ํา   แข็ง อาท ิเสาน้ําแข็งอุโมงคน้ํ์าแข็ง 
และโดมน้ําแข็งบนพืน้ทีก่ว่า 10,000 อาคารน้ําแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง มตีัง้แต ่วัด ศาลเจา้ หอคอย ปราสาท 
บารน้ํ์าแข็ง และอืน่ๆ อกีมากมาย ตลอดแนวแม่น้ําอชิคิาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมกีารประดบัประดาไฟ  

เทีย่วงานเทศกาลนํา้แข็งโซอุนเคยีว อาจจะสลบัไปอยูว่นัที3่ของรายการเทีย่วได ้

 

 
 
 

 
 

 
 
 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ท ีพ่กัโซอนุเคยีวออนเซ็นหรอืโอ
เอะฮงเกะ ออนเซ็น  
 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่)  
หลงัทานอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ  แชอ่อนเซ็น  เพือ่ผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกี
ดว้ย  
ทีพ่กั: Sounkyo Mount View Hotel / Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัทีส่าม    นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ - มอนเบ็ทสหึรอือะบาชริ ิ- เรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruise หรอื 

                 เรอืออโรรา่ - อาซาฮคิาวา่ – หา้ง Aeon Mall        อาหาร เชา้,กลางวนั 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 



                
 

 

นําทา่นดนิทางสู ่นํา้ตกรวิเซ และนํา้ตกกงิกะ  
น้ําตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็น

ริว้สวยงาม น้ําตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกนัเพยีง 
300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง่้าย ดา้นขวา

คอืน้ําตกรวิเซ ซึง่ถกูเรยีกว่าเป็น“น้ําตกแห่งดาว
ตก”เพราะสายน้ําเสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอก
ผา เวลาถกูแสงอาทติย ์จะแลดคูลา้ยดาวตก

เคยีงคูก่บัน้ําตกกงิกะหรอื “น้ําตกแห่งแม่น้ําสี

เงนิ” อยู่ดา้นซา้ยในฤดรูอ้นจะเห็นสายน้ําเป็นริว้เล็กๆไขวก้นัไปมาดชูดชอ้ย จัดอยู่ในน้ําตกชือ่ดงัหนึง่ในรอ้ยแห่ง
ของญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืง มอนเบ็ทสึ  Monbetsu เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังทะเลทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจุดเริม่ตน้อกีแห่งหนึง่ในการออกเรอืไปชม ice drift ทีล่อยมาจากขัว้

โลก (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.30ชม.) หรอื นําทา่นดนิทางสู่  อะบาชริ ิ (Abashiri) เมอืงทีอ่ยู่ทาง

ตะวันออกสดุของเกาะฮอกไกโด ในฤดหูนาวทะเลจะกลายเป็นน้ําแข็ง และมกีอ้นน้ําแข็งลอยมาจากทะเลขัว้โลก 
บางครัง้อาจมสีตัวข์ัว้โลกลอยตดิมาดว้ย ทําใหอ้ะบาชริกิลายเป็นดนิแดนทีห่นาวเหน็บและถกูเลอืกใหเ้ป็นสถานที่

กกัขงันักโทษทีถ่กูสง่ตวัมาจากเมอืงหลวง ดว้ยสภาพอากาศ สตัวป่์าและภมูปิระเทศ จงึยากตอ่การหลบหนีของ
นักโทษ ดว้ยสภาพอากาศและประวัตทิีน่่าสนใจ ทําใหน้ี่มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตร ์และสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีแ่ปลกตาใหไ้ดช้มกนัหลายที ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 
นําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง  (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึง่ของ

เสน้ทางเทีย่วฮอกไกโด 

หมายเหต ุ: 
1.กรณีพกัโอเอะฮงเกะหรอืทางญีปุ่่ นปรบัเปลีย่นทีพ่กัจะนําทา่น

ไป ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง เรอืออโรรา่ทีเ่มอืงอะบาชริแิทน  
2.การลอ่งเรอืตลอดจนการตดันํา้แข็งขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ

ในวนัน ัน้ๆ ซึง่หากในวนัทีท่ศันวสิยัไมด่ ีหรอืมลีมแรง เรอือาจไม่
เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้
นําทา่น ลอ่ง เรอื  Garinko II จะวิง่ตดัทะเลน้ําแข็งออกไปนอก

ชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์นํานักทอ่งเทีย่วไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมา
จากขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคม เดมิ

เรอืนี้ใชเ้พือ่สาํรวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้  เร ิม่นํามาใชเ้ป็นกจิกรรม
ทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 
ชัว่โมง 

หรอื  นําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็งออโรรา่  (Abashiri Drift Ice 

Ryuhyo Aurora) เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการลอ่งเรอืตดัน้ําแข็ง

ลํายักษ์ไปในทะเลโอคอทสกซ์ ึง่เต็มไปดว้ยกอ้นน้ําแข็งขนาดมหมึาที่
ลอยลอ่งมาไกลมาจากรัสเซยี นับว่าเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นไฮไลทข์องการ
มาเยอืน ทะเลสาบอะบาชริ ิ  ใหท้า่นไดล้อ่งเรอืสมัผัสอากาศทีห่นาว

เย็น พรอ้มชมทศันียภาพของทะเลโอคอทสกแ์ละหากทา่นโชคดอีาจจะได ้
เห็นชวีติของสตัวโ์ลกในเขตหนาว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหางขาว , แมวน้ํา 

เป็นตน้ 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรมอาซาฮคิาวะ 

เย็น จากโรงแรมทา่นสามารถเดนิไป หา้ง Aeon Mall อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

สนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศยั  

ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel /Asahikawa Y’s Hotel หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ี ่     อาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – ทะเลสาบชคิารเิบ็ทส ึ- เทศกาล Shikaribetsu Kotan  

               หมูบ่า้นเอสกโิม – ซปัโปโร – ทานกุโิคจ/ิซูซูกโินะ  อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูมู) 
 



                
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 
นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสตัวอ์าซาฮ ิ ยาม ะ 

Asahiyama Zoo ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุใน
ญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารัก

ของสตัวต์า่งๆ ทีไ่ม่ไดถ้กูกกัขงัในกรงแบบที่
ทา่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 
ลา้นคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งนี้ไดม้ี

แนวความคดิทีว่่า สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยู่
ในสภาพแวดลอ้มทีด่ี   และเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึทําใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมี

ขาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ  แพนดา้แดง ไฮไลทสํ์าคญั! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิ  ขบวน
พาเหรดของนกเพนกวนิ ทีใ่หท้า่นไดช้มอย่างใกลช้ดิ (พาเหรดแพนกวิน้11.00/14.30  ชว่งเวลาอาจมี
เปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยู่กบัทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที5่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ชคิารเิบ็ทสโึกะ  

ทะเลสาบชคิารเิบ็ทสทึีค่รอบคลมุ
พืน้ทีถ่งึ  2 เขต คอื เมอืงชคิะโออ ิ

และเมอืงคามชิโิฮโระ ในทกุปีทีน่ี่จะมี
งานเทศกาลทีเ่รี  ยกว่า  ชคิาร ิ
เบ็ทสโึกะ -โกะทงั  Shikaribetsu 

Kotan เพือ่สรา้งหมู่บา้นขนาดเล็ก
ดว้ยหมิะและน้ําแข็ง  ทะเลสา บชคิาริ

เบ็ทสอึยู่ประมาณตรงกลางของฮอ   
กไกโด เมือ่ฤดหูนาวมาเยอืน 
ทะเลสาบนี้จะกลายเป็นลานน้ําแข็งทีห่นาถงึ 60 ซม.กอ่นจะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนทัว่ทกุพืน้ที ่อากาศเย็น

จัด อุณหภมูติดิลบตํา่สดุ-30องศา ชาวเมอืง  เลยคดิไอเดยี จัดเทศกาลฤดหูนาว Shikaribetsu Kotan ขึน้มา โดย
นําน้ําแข็งจากทะเลสาบมาสรา้ง อกิล ู( igloos) หรอืบา้นแบบเอสกโิม  (ชาวญีปุ่่ นเรยีกว่า โคตนั- Kotan)พรอ้ม
เฟอรน์เิจอร ์โตะ๊ เกา้อี ้ตู ้เตยีง จนกลายเป็นหมู่บา้นน้ําแข็งขนาดย่อม ทีเ่รยีกกนัว่า Lake Shikaribetsu Igloo 

Village ซึง่สามารถเขา้ไปอยู่อาศยัไดจ้รงิๆจนเป็นทีม่าของชคิารเิบ็ทสโึกะ-โกะทงั ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วททีม่าเยอืน
สนุกสนานกนั บา้นหมิะเล็ก ๆ ทีถ่กูสรา้งไวเ้รยีงรายมองแลว้มีความรูส้กึเหมอืน เป็นหมู่บา้นเล็กๆจรงิๆ นอกจากนี้

ยังการขดุเจาะลงไปใตน้ํ้าแข็ง ทําเป็นหอ้งใตด้นิขนาดใหญ่เปิดเป็น บาร ์คาเฟ่ โรงหนัง ซึง่ทํามาจากน้ําแข็ง
ทัง้หมด อสิระใหท้า่นชมและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศยั (หมายเหตุ: Shikaribetsu Kotan คาดว่าจะจัดขึน้  
26 ม.ค.  - 21  ม.ีค. ระยะเวลายังไม่เป็นทางการ และอาจจะปิดในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่ดหีรอืสถานการณ์ไม่

เอือ้อํานวยสาํหรับการเขา้ชม) คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร  
(Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที6่) เมนบูฟุเฟ่ตข์าป+ูชาบหูม ู 

 หลงัอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 



                
 

 

 หากมเีวลาทา่นสามารถ อสิระ  ชอ้ปป้ิง ยา่นทานกุโิกจ ิ  เป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวี ิ ตโดยเฉพาะในเวลาคํา่คนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กนัรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภตัตาคาร 

สถานบันเทงิ
เรงิรมยย์ามราตร ี

ทัง้ไน ทค์ลบั บาร ์
คาราโอเกะ  
รวมกนัมากกว่า 

4,000 รา้น ตัง้อยู่
ในตรอกซอกซอย 
บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิ

ถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้

พกั: Hotel Raffinato Sapporo/Rembrandt Style Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 

วนัทีห่า้       ชอ้ปป้ิงโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – รา้น Duty Free – ตลาดปลาโจไก – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ–  
                  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– ซปัโปโร      อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่7) 

นําทา่นไป โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์ม่รวมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึ

ดา้นหนา้ )  แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ี
ชือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกู

สรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
ตามอัธยาศยั จากนัน้ นําทา่นไป ดวิตีฟ้ร ี 

ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ 
เครือ่งสาํอาง ค ์เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑ์

จากนํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ  หรอื
วติามนิบํารุงร่างกาย อย่าง Natto สารสกดั

จากถัว่ หรอืน้ํามันตบัปลาฉลามเป็นตน้ จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสู่  ตลาดปลาโจไกอจิบิะ  เป็นตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและมากมายไปดว้ย

ของฝากของดขีองซปั   โปโรและผลติภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไก
โด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น 
ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโดและทา่น

สามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี่  (อสิระ
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  ใหท้า่นเลอืกชมิอาหาร

ทะเลสดๆ)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ  Otaru เมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืง

ในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่ 19 ถงึ 20 

เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโร
แมนตกิ ซึง่มรีา้นขายของอยู่ตลอด

สองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ 
รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้
สว่นใหญ่ ไดถ้กูออกแบบเป็น

ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตา
รุไดร้ับอทิธพิลมาจาก การทําการคา้
ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศ

ในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทา่น
เทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ  คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา  มเป็นเอกลกัษณ์

แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จาก
ทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่และ



                
 

 

ขนสง่เขา้โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถกูดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และ
พพิธิภณัฑ์ นําทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ  แหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของ

แกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายให ้
ทา่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนอ่อนหวานชวน
ใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผ่อนคลายอย่าง
ดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยัง

สามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมา
ประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจาก
ทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที่

ทา่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม  
หลงัเขา้ทีพ่กัแรม หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิเทีย่ว ชอ้ปป้ิง ชมแสง

สขีองฮอกไกโดที ่ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ
ซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยู่ถดัลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคกัและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโป

โร โดยเฉพาะในยามคํา่คนืทีม่กีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั  ตา่งๆ 
บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร 

ภตัตาคาร  สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด  มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่

แปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี  หรอืชมงาน 

หรอืเทีย่วชมงานประดบัไฟ  Sapporo White Illumination 
2019-2020 

.งานประดบัไฟฤดหูนาวครัง้ยิง่ใหญ่แห่งเมอืงซปัโปโร มกีารจัด
ประดบัไฟกว่าสีแ่สนดวงจะจุดสอ่งสว่างทัว่ทัง้เมอืง ตลอดหนาว 
หนา้ JR ซปัโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 

ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 ม.ีค. 2020 

อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกั: Hotel Raffinato Sapporo/Rembrandt Style Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 

วนัทีห่ก     ซปัโปโร - ลานสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD – สนามบนิชโิตะเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

                 อาหารเชา้ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 

นําทา่นเดนิทางไป ลานสโนวโ์มบลิ  WATTS SNOW WORLD ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์พเิศษ ขบัสโนวโ์ม
บลิ Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนาน

ไปกบัการขบัรถบนหมิะดว้ยรถส
โนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะ
ประเทศทีม่หีมิะตกเทา่นัน้  การ

เลน่สโนวโ์มบลิ นัน้ ขบัขี่ ไม่ยาก
เพยีงแคใ่ชค้นัเร่ง และ เบรคก็

สามารถบังคบัตวัรถไดอ้ย่าง
ง่ายดาย  สาํหรับวธิเีลน่จะมคีรูฝึก
ของลานขบัสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระ

ใหท้า่นสนุกสนานตามอัธยาศยั หรอืทา่นสามารถเลอืกถา่ยรูป ชมววิ และสนุกสนานกบัหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆที่
ลานไดเ้ชน่ เลน่ Banana Boat (หมายเหตุ :คา่ทวัรไ์ม่รวม คา่กจิกรรมตา่งๆและไม่รวม คา่snowmobile ทา่นละ
ประมาณ  10,000 - 15000 เยน  ทา่นทีม่คีวามประสงคเ์ลน่กจิกรรม แจง้กบัไกด์หนา้งาน ) กรณีหมิะทบัถมไม่

เพยีงพอ หรอืลานขบัยังไม่เปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่นไปลานขบัอืน่ๆทีอ่ยู่
ในเสน้ทางแทน ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม)  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนินวิชโิตเสะ

เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 



                
 

 

อาหารกลางวนัอสิระ 
14.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)  

เทีย่วบนิที ่XW145 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
20.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการ

บนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร

ของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย

ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋

เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตัว๋ภายในประเทศแนะนําใหจ้องสายการบนิ  NokAir เพือ่ความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.การชําระคา่บรกิารชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์

เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี้ 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10 ,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทางอยา่งชา้
14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ืน้ทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 
17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลงัขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนทีพ่ับ  (ฟร!ี อาหาร

และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 
 
 

 
 



                
 

 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่  กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี

ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั  สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ชําระเงนิบาท ทา่นละ 1,700 บาท สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 



                
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันทําทวัรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 



                
 

 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


