
 

1 | 02JP2375_ZAP_XW_SNOW FROZEN (HOK)5D3N  NOV-MAR20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครื�องบนิ BOEING 777-200 
พเิศษ !!!!! บฟุเฟ่ตปิ์� งยา่งสไตลญ์ี�ปุ่ นและบุฟเฟตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิแบบไม่อ ั�น  

สุดฟิน !!! ตะลยุหมิะชมความนา่รกัของมา้โพนี� อาบนํ �าแรแ่ชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ
อสิระเต็มที� !!! ฟรเีดย ์1 วนั ชอ้ปปิ� งสดุมนัสใ์นเมอืงซปัโปโร 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 

ขาไป XW146 DMK – CTS 04.00 – 12.15 
สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 

ขากลบั XW145 CTS - DMK 14.55 – 20.35 
*ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง หากตอ้งการกรุณาสั�งซื�อบนเครื�องเทา่นั�น* 

หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรงุเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั �นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันก่อนเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�ก่อน กรุณาเลอืกซื�อบัตรโดยสาร
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ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที�ยวบนิ การยกเลิกเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที�อยู่ 
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ่้ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดี�ยว 

::ราคาโปรโมช ั�น ไมม่รีาคาเด็ก:: 
15 – 19 พฤศจกิายน 2562 22,900 8,900 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 24,900 8,900 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 26,900 8,900 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 26,900 8,900 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 26,900 8,900 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 29,900 8,900 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 (วนัปีใหม่) 35,900 8,900 

01 – 05 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 30,900 8,900 

03 – 07 มกราคม 2563 26,900 8,900 

08 – 12 มกราคม 2563 26,900 8,900 

10 – 14 มกราคม 2563 26,900 8,900 

15 – 19 มกราคม 2563 26,900 8,900 

17 – 21 มกราคม 2563 26,900 8,900 

22 – 26 มกราคม 2563 26,900 8,900 

24 – 28 มกราคม 2563 27,900 8,900 

29 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์2563 27,900 8,900 

31 มกราคม – 04 กุมภาพนัธ ์2563 (เทศกาลแกะสลกันํ �าแข็งนานาชาต)ิ 34,900 8,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 (เทศกาลแกะสลกันํ �าแข็งนานาชาต)ิ 36,900 8,900 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 (เทศกาลแกะสลกันํ �าแข็งนานาชาต)ิ 36,900 8,900 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 27,900 8,900 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 27,900 8,900 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 27,900 8,900 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 27,900 8,900 

26 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 27,900 8,900 

28 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 27,900 8,900 

06 – 10 มนีาคม 2563 26,900 8,900 

13 – 17 มนีาคม 2563 26,900 8,900 

20 – 24 มนีาคม 2563 25,900 8,900 

ราคาอื�นๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ�ากวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ ั�วเครื�องบนิลดราคาต ั�ว 8,000 บาท/ทา่น 
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วนัที� 1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 
23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์ของสายการบนิ 

Nok Scoot (XW) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรขึ�นเครื�อง 
   

วนัที� 2 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – ฟารม์มา้ Northern Hourse Park – เมอืงโทยะ 

 
04.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะโดยเที�ยวบนิที� XW146 สายการบนิ Nok Scoot  

ราคาทัวรน์ี�ยังไม่รวมอาหารรอ้นและเครื�องเดมิบนเครื�อง โดยท่านสามารถสั�งซื�อเพิ�มเตมิไดบ้นเครื�องเท่านั �น 
***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกที�น ั�ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที�น ั�ง ไมส่ามารถรเีควสที�น ั�งก่อนได*้** 

***หากตอ้งการอพัเกรดกรุณาดูรายละเอยีดไดใ้นทา้ยโปรแกรม*** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 น.        เดนิทางถ ึง ท่าอากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้นําท่านเขา้สู่ตวัเมอืง สําคัญมากประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารประเภทเนื�อสัตว ์
พชี ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบั (เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ฟารม์มา้ NORTHERN HORSE PARK เมืองโทมะโคไม จังหวดัฮอกไกโด เป็น
สถานที�ท่องเที�ยวในฮอกไกโดที�คุณจะไดส้ัมผัสกับมา้สวนมา้แห่งนี�เปิดใหบ้รกิารตั �งแต่ปี 1989 มีมา้ 12 
ชนิด จํานวน 80 ตวั ใชช้วีติในสวนที�กวา้งใหญ่นี� จากชนดิและจํานวนที�เลี�ยงจงึถือว่า Northern Horse Park 
พเิศษ!!!ในชว่งฤดูหนาวท่านจะไดส้ามารถสนุกกับหลากหลายกจิกรรม เช่น Horse Sled, Snow Mobile  

แถมฟร!ี!! สนกุสดุเหวี�ยงกบั Snow Mobile ตะลยุหมิะกนัแบบจใุจ 
                *หากในช่วงกจิกรรมหมิะยังไม่เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทปรบัเปลี�ยนโปรแกรมเป็นชมโชวค์วามน่ารกัของมา้โพนี�* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ Lake Toya เป็นทะเลสาบขนาดใหญร่ปูวงกลม มเีสน้รอบวงยาว
ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภูเขาไฟ ตั �งอยู่ใกลก้ับทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบ
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แห่งนี�มคีวามพเิศษตรงที�นํ�าจะไม่แข็งตวัในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรบัเดนิ
เล่น ปั�นจักรยาน หรอืล่องเรอืชมทวิทัศน(์Boat Cruise on Lake Toya) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะ
เล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได(้ยกเวน้ฤดูหนาว) รอบๆ
ทะเลสาบมีโรงแรมหรู ออนเซนขนาดใหญเ่ปิดใหใ้ชบ้รกิารอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ�งขณะแช่ออนเซนก็สามารถ
ชมทัศนยีภาพของทะเลสาบไปไดพ้รอ้มๆกัน  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
อสิระใหท้่านได ้แช่นํ�าแรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การแชน่ํ�าแร่รอ้นช่วยทําให ้
ระบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแช่ครั �งละ 20 นาท ีแตไ่ม่ควรแชเ่กิน 1 ชั�วโมง) 

คํ�า  พกัที� Toya Hanabi / Toya Sun Palace หรอืระดบัเทยีบเท่า            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที� 3 
สวนฟกูดิาช ิ– เมอืงโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
มติชุยเอา้ทเ์ลท – Duty Free Shop – เมอืงซปัโปโร 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดนิทางสู ่ สวนฟกูดิะช ิซ ึ�งมนีํ�าพุธรรมชาตแิละธารนํ�าธรรมชาตทิี�เกดิจากการละลายของหมิะบนเขา
โยเท ก่อใหเ้กดินํ�าตกขนาดเล็กที�มนํี�าไหลออกมาถงึ 80,000 ตนัตอ่วัน ซึ�งเป็นนํ�าแรบ่รสิุทธ ิ�จากภูเขาไฟ
โดยตรง ไม่ผ่านกรรมวธิใีดๆ ใหท้่านไดถ้า่ยรปูท่ามกลางธรรมชาตทิี�สงบและสวยงามของแอ่งนํ�าตก สะพาน
ไม ้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ท่านสามารถรองนํ�าแร่ธรรมชาตไิปดื�มไดฟ้รีๆ  และบรเิวณ
รอบๆ ยังมีรา้นคา้ใหท่้านจับจ่ายซื�อของกันอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมืองท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที�เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที� 19 
ถงึ 20 เยี�ยมชม คลองโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ย
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝั�งคลองที�ยังคงความเป็นญี�ปุ่ นแบบดั �งเดมิ  ซ ึ�งเป็นเมืองที�มีบรรยากาศ
สดุโรแมนตกิ รวมรวมถงึการตกแตง่ของบา้นเมืองนั �น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื�องจาก
ในอดตี เมืองโอตาร ุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่างประเทศญี�ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อิสระ
ใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ นําท่านเที�ย ว
ชม พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้โอตารุ แหล่งทําเครื�องแกว้ที�มีชื�อเสยีงที�สุด ชมความสวยงามของแกว้หลาก
สสีันดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื�องแกว้ชื�อดังของ โอตาร ุและยังมีเครื�องแกว้หลากหลายใหท้่าน
ชื�นชม และเลอืกซื�อได ้เมืองนี�มชีื�อเสยีงในดา้นการทําเครื�องแกว้ตา่งๆ จากนั�นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่อง
ดนตร ีใหท้่าน ไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวี ที�แสนอ่อนหวาน ชวนใหน้่าหลงใหล ดว้ย
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กล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ที�จะทําใหท้่าน ผอ่นคลายอย่างดเียี�ยม ท่าน
จะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยัง
สามารถเลือกทํากล่องดนตร ีแบบที�ท่าน ตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและ
เพลงมาประกอบกัน ราคาตั �งแตห่ลักพนัถงึหมื�นเยน สว่นที�ชั �นล่างมีบรกิารนําเพลงกล่องดนตรทีั �งเพลงญี�ปุ่ น 
และเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ์ ใหท้่านไดส้ัมผัสและชื�นชมกล่อง
ดนตรนี่ารกัมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรนี่ารกัๆในแบบที�ท่านชื�นชอบดว้ยตวัท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
นําท่านเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ลท ซ ึ�งเป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกและแบรนดเ์นมดังของ
ญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อเลือกชมสนิคา้อย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ เสื�อผา้ล่าสุด อาท ิMK 
Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาท ิBally, 
Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื�องประดับและนาฬกิาหรู อาท ิTag Heuer, Agete, 
S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชั�นต่างๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืสนิคา้สําหรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 
และสนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย  
นําท่านชอ้ปปิ� งส ินคา้ที�รา้น Duty Free ใหท้่านไดซ้ื�อสินคา้ของฝากราคาถูก อาทิ  เครื�องสําอาง 
เครื�องใชไ้ฟฟ้า ผลติภัณฑ์จากนํ�ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขียวและขา้วญี�ปุ่ น 
ผลติภัณฑ์แบรนด ์4GF 5GF และ 6GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกายอย่าง NATTO สารสกัดจากถั�วหรอืนํ�ามันตับ
ปลาฉลาม เป็นตน้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมนบูฟุเฟตปิ์� งย่างและขาปยูกัษแ์บบไมอ่ ั�น 
พลาดไมไ่ดก้บัปทูาราบะ และปซููไว ราชาปแูหง่เกาะฮอกไกโด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที� Sapporo Classe Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วันก่อนเดนิทาง  

 

วนัที� 4 อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิในการชอ้ปปิ�งยา่นซปัโปโร โดยมไีกดน์ําเที�ยวในวนัฟรเีดย ์
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมที�พกั (5) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัมไีกดน์ําเที�ยวคอยบรกิารไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง  
แนะนําสถานที�เที�ยว 
- JR TOWER เจอารท์าวเวอร ์เป็นตกึที�สูงที�สุดในซัปโปโร ตั �งอยู่ตดิกับ สถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั �ง

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจ ิตอล, 
เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื�อผา้แฟชั�นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื�องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตั �งอยู่ที�ชั �น 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที�ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั �งกลางวัน
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กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์ �งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซซููกิ
โนะ สอ่งสวา่งที�จุดกลางเมืองตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึ�งที�ชั �น 10 เป็นศนูย์รวมรา้นราเมน ซ ึ�งมีอยู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซููกโิน่  

- ถนนทานุคโิคจ  ิแหล่งชอ้ปปิ� งสตรทีชื�อดังของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถนั�งรถไฟใตด้นิได ้ภายใน
แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทั �งเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์
รา้นขายของที�ระลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ 

- ตลาดปลานโิจ แหล่งอาหารทะเลสดของเมืองซปัโปโร ซปัโปโรเป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุ และเรยีกไดว่้าเป็นหัวใจ
ของฮอกไกโดเลยทีเดยีว เพราะฉะนั �นจงึเป็นเมืองท่องเที�ยวที�ขาดไปไม่ไดใ้นโปรแกรมเที�ยวฮอกไกโด ที�นี�ม ี
“ตลาดปลานโิจ” หรอืเรยีกเป็นภาษาญี�ปุ่ นว่า “Nijo Ichiba” เป็นตลาดเก่าแก่ตั �งแต่ปี ค.ศ. 1903 ตั �งอยู่กลาง
เมอืงซัปโปโร ใกลก้ับหอสง่โทรทัศน์ ไม่ไกลจากรมิแม่นํ�า Sosei และอยู่สุดปลายดา้นตะวนัออกของย่านชอ้ปปิ�ง
ถนนทานุกโิกจพิอด ีโดยมหีลังคาจั�วสฟ้ีาเขยีวเป็นเอกลักษณ์   

***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพื�อสะดวกในการทอ่งเที�ยวของทา่น*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พกัที� Sapporo Classe Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้อ่น 5-7 วันก่อนเดนิทาง  
โปรแกรมพเิศษสําหรบักรุ๊ปที�เดนิทางในวันที� 31 ม.ค. – 04 ก.พ. , 05 – 09 ก.พ. , 07 – 11 ก.พ. เท่านั �น 
อสิระชมเทศกาลแกะสลักนํ�าแข็ง Sapporo Snow Festival 2020 ซึ�งงานจะจัดงานวันที� 04 – 11 
กุมภาพนัธ ์ 2563 จัดภายในสวนโอโดรทิี�มีความยาวประมาณ1.5 กโิลเมตรจะมผีลงานประตมิากรรมหมิะ
ขนาดใหญ ่เรยีงรายไปเรื�อยจนถงึ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ซึ�งเป็นการประกวดประตมิากรรมหมิะที�หลาย
ประเทศทั�วโลกส่งตัวแทนมาเขา้รว่มการแข่งขันดว้ยและในชว่งเย็นก็มปีระดบัไฟและเล่นเทคนคิ แสง ส ี
เสยีง กับประตมิากรรมหมิะต่างๆ  ระหวา่งทางมีลานอาหารของฮอกไกโดอกีดว้ย 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

วนัที� 5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – ผา่นชมสวนโอโดร ิ– ตกึรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิาโบราณ – ทา่อากาศยานชโิตเสะ 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของลัทธชินิโตที�มอีายุเก่าแก่ถงึ 140 ปี เชื�อกันว่าเป็นที�สถติย์ของ
เทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิักษ์ฮอกไกโดมาตั �งแตยุ่คบกุเบกิดนิแดนนี� จงึมผีูศ้รทัธาไปมนัสการมากตลอดปี  
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร  ิ(หรือ “โอ-โด-หริ-โค-เอ็น” ในภาษาญี�ปุ่ น Koen แปลว่า สวน) เป็น
สวนสาธารณะที�อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร มีลักษณะแคบยาว คอืกวา้งแค ่100 เมตร แตย่าวถงึ 1.5 กม. สวนนี�
มคีวามสําคัญและรูจ้ักกันดเีพราะเป็นที�จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง ที�เรารูจ้ักกันดีที�สุดคือ เทศกาลหมิะ 
(Sapporo Snow Festival) ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และงานอื�น ๆ อีกมาก เช่น เทศกาล White 
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Illumination ที�มกีารประดบัไฟอย่างสวยงามในช่วงครสิมาสต ์เป็นตน้ ฮอกไกโด อันเป็นสถานที�ขึ�นชื�อเรื�อง
อาหารทะเล นําท่านถา่ยภาพกับ ตกึรฐับาลเกา่  ซึ�งไดร้บัฉายาว่า “วหิารอฐิแดง” อายุรอ้ยกว่าปี ในสมัยก่อน
อาคารนี�ถือเป็นอาคารที�ทันสมัยแห่งเดยีวที�สูง และมีความโอ่อ่าหรหูราที�สุด ปัจจุบันเหลือไวเ้พยีงความว่าง
เปล่าแต่ยังคงเป็นพพิธิภัณฑ์ใหช้นรุ่นหลังไดศ้กึษา ถ่ายภาพกับ หอนาฬกิาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซ ึ�ง
ปัจจุบนัยังบอกเวลาไดเ้ที�ยงตรงแม่นยําในอดตีเคยเป็นสถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดให ้
ท่านไดถ้า่ยรปูกับศลิปกรรมคลาสสคิอย่างใกลช้ดิ ภายในอาคารยังคงรกัษาสภาพไวอ้ย่างด ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ 

14.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะโดยเที�ยวบนิที� XW145 สายการบนิ Nok Scoot  
ราคาทวัรน์ี�ยงัไมร่วมอาหารรอ้นและเครื�องเดมิบนเครื�อง (หากตอ้งการบนเครื�องมบีรกิารอาหาร
รอ้นและเครื�องดื�มจําหนา่ย)  

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกที�น ั�ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที�น ั�ง ไมส่ามารถรเีควสที�น ั�งก่อนได*้** 
***หากตอ้งการซื�อที�น ั�งและอาหารเพิ�มเตมิกรุณาดูรายละเอยีดไดใ้นทา้ยโปรแกรม*** 

 
20.35 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย พรอ้มความประทับใจ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถ่องแท ้แลว้จงึวางมดัจําเพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมที�ญี�ปุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที�

นอน 2 ทา่น และหอ้งที�นอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีที�พกั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิ�ลสําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�มเีหตุการณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ที�ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนื�องจากบรษิทัรถทวัรข์องญี�ปุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ั�วโมง / วนั หากเกดิเหตุการณสุ์ดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธ ิ�ในการสลบัหรอืเปลี�ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ั�งนี� บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแต่ละครั �งจะตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1500 บาท ตลอดทรปิ  

กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที�ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที�กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 
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รายละเอยีดที�น ั�งของสายการบนินกสกูต๊ 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนินกสกู๊ต ใหบ้รกิารดว้ยเครื�องบนิโบอิ�ง 777-200 จํานวน 415 ที�นั�ง ซึ�งแบ่งเป็นชั �นธรุกจิและชั �นประหยัดดังนี� 

1. SCOOZBIZ SEAT ที�นั�งชั �นธรุกจิ ระยะห่างระหว่างที�นั�งกวา้ง 38 นิ�ว มจํีานวน 24 ที�นั�ง  
เพิ�ม 4,500 บาท/เที�ยว (ไปกลับ 8,000 บาท) 

2. STRETCH SEAT (โซนเงยีบแถวที� 21) เกา้อี�แถวหนา้เหยียดขาไดม้ากกว่า 36 นิ�ว   
เพิ�ม 1,800 บาท/เที�ยว STRETCH SEAT แถวที� 31, 61 เพิ�ม 1,500 บาท/เที�ยว 

3. SUPER SEAT (โซนเงยีบแถวที� 22-25) เพิ�มความสบายเหยียดขาไดม้ากกว่า 35 นิ�ว 
เพิ�ม 1,100 บาท/เที�ยว SUPER SEAT แถวที� 32-34,62-63,71-74 เพิ�ม 800 บาท/เที�ยว 

4. STANDARD SEAT ที�นั�งชั �นประหยัด นั�งสบาย เพิ�ม 500 บาท/เที�ยว *กรณีระบทุี�นั�ง* 
 

สายการบนินกสกูต๊ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกที�น ั�งของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ที�น ั�ง ไมส่ามารถรเีควสที�น ั�งได ้
หมายเหต ุ
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็กที�มอีายุตํ�ากว่า 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายุที�มีอายุตั �งแต่ 65 ปีขึ�นไปนั�งแถวหนา้ (Stretch Seat) 
-ไม่อนุญาตใหท้ารกและเด็กที�มอีายุตํ�ากว่า 12 ปี นั�งในโซนเงียบ (Silence Zone) แถวที� 21-26 

กรณีตอ้งการซื�อนํ�าหนกักระเป๋าเพิ�ม  (จากปกตทิี�สายการบนิกําหนดขาไปและขากลบัทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

มคีา่ใชจ้่ายดงันี� 

เพิ�ม 5 กโิลกรมั 400 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 

เพิ�ม 10 กโิลกรมั 700 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 

เพิ�ม 15 กโิลกรมั 1,000 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 

เพิ�ม 20 กโิลกรมั 1,300 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 

เพิ�ม 30 กโิลกรมั 2,350 บาท/ทา่น/เที�ยวบนิ 

*สายการบนิไม่จํากัดจํานวนช ิ�นสมัภาระที�ท่านเช็คอนิ โดยจํากัดนํ�าหนักสูงสุดไม่เกนิ 32 กโิลกรมัต่อชิ�น 

กรณีตอ้งการรเีควสวลีแชรจ์ะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทล่วงหนา้ 72 ชั�วโมงกอ่นบนิ (ภายในวันทําการเท่านั �น) 
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อตัราค่าบรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามัน 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยวหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
 คา่ใชจ้่ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอุบตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราค่าบรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด โหลดกระเป๋า 20 กโิลกรมั ถอืข ึ�นเครื�อง 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการท่องเที�ยว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลค่าเพิ�มและภาษีหกั ณ ที�จ่ายของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1500 บาท / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัร์

และแต่จะพอใจในการบรกิาร) 
 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 

 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส่์วนที�เหลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการนัตมีัดจํา

ที�นั�งกับทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที�พกัตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ไม่คนืค่ามัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืค่าต ั�วได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึ�นไป 
 ในกรณีที�สายการบนิประการปรบัขึ�นภาษีนํ�ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั�วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั 
หรอืเหตกุารณ์ที�อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 
 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกิดเหตกุารณ์สดุวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตัเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรพัยส์นิสญูหายอันเนื�องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีที�สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ ที�ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุุดวสัิย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที�อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ท่านสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมิใหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�
ระบุไว ้ เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที�ท่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั �งหมด 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี�ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขึ�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื�อ
ยนืยันการมีคณุสมบตัรการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดังต่อไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น 
2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิตอ่ไดใ้นระหว่างพํานักอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญี�ปุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�ประเทศญี�ปุ่ นดว้ย 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ไม่ตํ�าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ น จะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบัตเิพื�อการพํานัก

ระยะสั �นเท่านั�น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไม่มีประวัตกิารถูกสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เข้า-ออก โดยเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งในประเทศไทยและประเทศ

ญี�ปุ่น อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืค่าใช้จา่ยใดๆ ทั �งสิ�น เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


