
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Eskimo Ice Breaker 

ฮอกไกโด ซปัโปโร เรอืตดัน ำ้แข็ง หมูบ่ำ้นเอสกโิม 6วนั 4คนื 
พกัออนเซ็น(โซอนุเคยีว/โอเอะฮงเกะ) 1คนื อำซำฮคิำวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

 ชม2งำนเทศกำลน ำ้แข็ง (ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึและ โซอนึเคยีว) 

 สมัผสัประสบกำรณ์ลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง Ice Breaking (Garingo Cruise หรอื Aurora Cruise) 

เทีย่วหนึง่ในสวนสตัวท์ ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น ทีส่วนสตัวอ์ำซำฮยิำมะ 

พเิศษ!ทำนบฟุเฟ่ตข์ำปยูกัษ+์ชำบูหมไูมอ่ ัน้  คุม้สดุ! พำเทีย่วครบทกุวนั ไมม่ฟีรเีดย ์

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้ครบครันไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ อำซำฮคิำวะ เมอืงใหญ่อนัดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมแีมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ย

ภเูขาและยงัเป็นเมอืงทีห่นาวสดุๆเพราะหมิะตกหนักเป็นเวลานาน โอตำร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆสดุน่ารัก มเีสน่หข์องความโรแมน

ตกิชวนใหห้ลงใหล เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็น
จดุเริม่ตน้อกีแห่งหนึง่ในการออกเรอืไปชม ice drift ทีล่อยมาจากขัว้โลก โซอุนเคยีวเป็นหมูบ่า้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยู่

เมอืงคามกิาวะ ทีอ่ยูท่า่มกลางขนุเขาแหง่อทุยานแหง่ชาตไิดเซท็สซึงั มธีรรมชาตทิวิทัศนท์ีง่ดงาม ชมสิง่มหัศจรรยท์ีม่แีคฤ่ดู

หนาวเท่านัน้!! ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึทะเลสาบแห่งทอ้งฟ้า เพราะอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะฮอกไกโด ชมหมูบ่า้นน ้าแข็ง

แบบชาวเอสกโิม เมอืงอะบำชริ ิเมอืงทีห่ันหนา้ออกสูท่ะเลโอค็อตสค ์ฤดหูนาวจะมแีผน่น ้าแข็งทีไ่หลมาจากไซบเีรยี 

 

 

 

 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2133 



 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ หมำยเหต ุ

25-30 มกรำคม 63 29,888  

 

 

 

รำคำเด็กอำยไุมเ่กนิ2 ปี

(Infant) 7,000 บำท 

 

10,500 68  

27มกรำคม-1กมุภำพนัธ ์63 31,888 10,500 68  

1-6 กมุภำพนัธ ์63 36,888 10,500 68  

3-8 กมุภำพนัธ ์63 37,888 10,500 68  

8-13 กมุภำพนัธ ์63 37,888 10,500 68  

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

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

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

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

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

29กมุภำพนัธ-์5มนีำคม 63 31,888 10,500 68  

2-7 มนีำคม 63 31,888 10,500 68  

7-12 มนีำคม 63 31,888 10,500 68  

9-14 มนีำคม 63 31,888 10,500 68  

14-19 มนีำคม 63 31,888 10,500 68  

16-21 มนีำคม 63 31,888 10,500 68  

หมำยเหต:ุ 

1. โปรแกรมแตล่ะวนัอำจมกีำรสลบัทีเ่ทีย่วได ้ทำ่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตำมโปรแกรม 

2. กรณีโรงแรมคนืแรกพกัโอเอะฮงเกะจะน ำทำ่นไปลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็งทีอ่ะบำชริ ิ(เรอืออโรรำ่) แทน 

3. เทีย่วงำนเทศกำลน ำ้แข็งโซอนุเคยีว อำจจะสลบัมำอยูว่นัที3่ของรำยกำรเทีย่วได ้

 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK-CTS  XW146 04.00-12.15 

Return:       CTS-DMK  XW145 14.55-20.35 

หมายเหต:ุ ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (สัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัที ่ รำยละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนดอนเมอืงเคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) 

2 ออกเดนิทำงสูฮ่อกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนำมบนินวิชโิตะเสะ – พพิธิภณัฑโ์อะ
โตโกยำมำ่ สำเก – โซอนุเคยีว - เทศกำล Sounkyo Hyobaku Festival 
 อำหำร เย็น 

3  น ำ้ตกกงิกะ น ำ้ตกรวิเซ – มอนเบ็ทสหึรอือะบำชริ ิ- เรอืตดัน ำ้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruiseหรอื
ลอ่งเรอื Aurora Cruise – อำซำฮคิำวำ่ – หำ้ง Aeon Mall  อำหำร เชำ้, เทีย่ง 

4 อำซำฮคิำวำ่ – สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมะ – ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึ- เทศกำล Shikaribetsu Kotan หมูบ่ำ้น
เอสกโิม – ซปัโปโร – ทำนกุโิคจ/ิซูซูกโินะ   อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์ำป+ูชำบหูมไูมอ่ ัน่)        

5 ชอ้ปป้ิงโรงงำนช็อคโกแลตอชิยิะ - รำ้นDuty Free – ตลำดปลำโจไก – โอตำร ุ- คลองโอตำร ุ– 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตำร ุ– ซปัโปโร  อำหำร เชำ้   

6 ซปัโปโร – ลำนสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD – สนำมบนิชโิตะเสะ - ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง 
CTS – DMK XW145  14.55-20.35 
อำหำร เชำ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง  

 

23.50น. พรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง  ขำออกช ัน้ 3เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) เจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง    ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง – สนำมบนินวิชโิตะเสะ – พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยำมำ่ สำเก – โซอนุเคยีว – 

                 เทศกำล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น    อำหำร เย็น 

 
04.00น. น าท่านเดินทางสู่สนำมบนินวิชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เที่ยวบนิที ่

XW146 (คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหนำ่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทำ่น ัน้ ) 
 
12.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินวิชโิตเสะ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตขิองฮอกไกโด 

(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วามสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส ำคญั!!! 
ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตใหน้ ำ อำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั 
ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ย
และท าภารกจิส่วนตัว น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑ์
โอะโตโกยำมำ่ สำเก เป็นพพิธิภัณฑแ์นะน าถงึประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของการบ่มสาเกในเมอืงอาซาฮคิาวะ ภายในพพิธิภัณฑม์กีารจัดแสดงหอ้ง
ส าหรับอุปกรณ์ผลติสาเกโบราณ หอ้งอา้งองิสมัยEdoและมุมการจัด
แสดงตา่งๆ นอกจากนีย้งัมกีารจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีดว้ย จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูโ่ซอุนเคยีวเป็นหมูบ่า้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยูเ่มอืง
คามกิาวะ ทีอ่ยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึัง  มี
ธรรมชาติทิวทั ศน์ที่ งด งาม  น าท่ านชม  เทศกำล  Sounkyo 
Hyobaku ห รือ  เท ศ ก ำ ล น ้ ำ ต ก น ้ ำ แ ข็ ง แ ห่ ง  Sounkyo 
(Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจ าฤดูหนาวของโซอุน
เคียว ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี และในปีนี้จะจดัขึน้ต ัง้แต่วนัที่ 25 
มกรำคม – 18 มนีำคม 2563 โดยจะจัดแสดงประตมิากรรมที่ท า
จากหมิะ และน ้า  แข็ง อาท ิเสาน ้าแข็งอโุมงคน์ ้าแข็ง และโดมน ้าแข็ง
บนพื้นที่กว่า 10,000 อาคารน ้าแข็งขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง มตีัง้แต่ วัด ศาลเจา้ หอคอย ปราสาท บารน์ ้าแข็ง 
และอืน่ๆ อกีมากมาย ตลอดแนวแมน่ ้าอชิคิาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมกีารประดับประดาไฟ  

เทีย่วงำนเทศกำลน ำ้แข็งโซอนุเคยีว อำจจะสลบัไปอยูว่นัที3่ของรำยกำรเทีย่วได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ ทีพ่กัโซอุนเคยีวออนเซ็นหรอืโอ
เอะฮงเกะ ออนเซ็น  
 

 เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (มือ้ที1่)  
หลังทานอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกี
ดว้ย  
ทีพ่กั: Sounkyo Mount View Hotel / Oe Honke Onsen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่ำม    น ำ้ตกกงิกะ น ำ้ตกรวิเซ - มอนเบ็ทสหึรอือะบำชริ ิ- เรอืตดัน ำ้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruise หรอื 

                 เรอืออโรรำ่ - อำซำฮคิำวำ่ – หำ้ง Aeon Mall        อำหำร เชำ้,กลำงวนั 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านดนิทางสู ่น ำ้ตกรวิเซ และน ำ้ตกกงิกะ 
น ้าตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็น
ริว้สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกนัเพยีง 
300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย ดา้นขวา
คอืน ้าตกรวิเซ ซึง่ถกูเรยีกวา่เป็น“น ้าตกแหง่ดาว
ตก”เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่ไหลลงมาจากซอก
ผา เวลาถูกแสงอาทติย์ จะแลดูคลา้ยดาวตก
เคียงคู่กับน ้าตกกงิกะหรือ“น ้ าตกแห่งแม่น ้าสี

เงนิ” อยูด่า้นซา้ยในฤดูรอ้นจะเห็นสายน ้าเป็นริว้เล็กๆไขวก้ันไปมาดูชดชอ้ย จัดอยูใ่นน ้าตกชือ่ดังหนึง่ในรอ้ยแห่ง
ของญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงมอนเบ็ทส ึMonbetsu เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บรเิวณชายฝ่ังทะเลทาง
ตะวันออกเฉียงเหนอืของเกาะฮอกไกโด เป็นจดุเริม่ตน้อกีแหง่หนึง่ในการออกเรอืไปชม ice drift ทีล่อยมาจากขัว้

โลก (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ2.30ชม.) หรอื น ำท่ำนดนิทำงสู่ อะบำชริ ิ(Abashiri) เมอืงที่อยู่ทาง

ตะวันออกสดุของเกาะฮอกไกโด ในฤดหูนาวทะเลจะกลายเป็นน ้าแข็ง และมกีอ้นน ้าแข็งลอยมาจากทะเลขัว้โลก 
บางครัง้อาจมสีตัวข์ัว้โลกลอยตดิมาดว้ย ท าใหอ้ะบาชริกิลายเป็นดนิแดนทีห่นาวเหน็บและถกูเลอืกใหเ้ป็นสถานที่
กกัขังนักโทษทีถู่กสง่ตัวมาจากเมอืงหลวง ดว้ยสภาพอากาศ สัตวป่์าและภมูปิระเทศ จงึยากต่อการหลบหนีของ
นักโทษ ดว้ยสภาพอากาศและประวัตทิี่น่าสนใจ ท าใหน้ี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ และสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีแ่ปลกตาใหไ้ดช้มกนัหลายที ่

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที3่) 
น าท่าน ล่องเรอืตดัน ้ำแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึง่ของ
เสน้ทำงเทีย่วฮอกไกโด 

หมำยเหต ุ: 
1.กรณีพกัโอเอะฮงเกะหรอืทำงญีปุ่่ นปรบัเปลีย่นทีพ่กัจะน ำทำ่น

ไป ลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง เรอืออโรรำ่ทีเ่มอืงอะบำชริแิทน  
2.กำรลอ่งเรอืตลอดจนกำรตดัน ำ้แข็งขึน้อยูก่บัสภำพภมูอิำกำศ
ในวนัน ัน้ๆ ซึง่หำกในวนัทีท่ศันวสิยัไมด่ ีหรอืมลีมแรง เรอือำจไม่
เปิดใหบ้รกิำร ทำงบรษิทัไมส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้ได ้
น าท่านล่องเรือ Garinko II จะวิ่งตัดทะเลน ้ าแข็งออกไปนอก
ชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น านักท่องเที่ยวไปชมกอ้นน ้าแข็งที่ลอยมา
จากขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม เดมิ
เรือนี้ใชเ้พื่อส ารวจน ้ ามันในรัฐอลาสกา้ เริ่มน ามาใชเ้ป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาที-1 
ชัว่โมง 

หรอื  น าท่านล่องเรอืตดัน ้ำแข็งออโรร่ำ (Abashiri Drift Ice 

Ryuhyo Aurora) เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ดว้ยการล่องเรอืตัดน ้าแข็ง
ล ายักษ์ไปในทะเลโอคอทสกซ์ ึง่เต็มไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งขนาดมหมึาที่
ลอยลอ่งมาไกลมาจากรัสเซยี นับวา่เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นไฮไลทข์องการ
มาเยอืนทะเลสำบอะบำชริ ิใหท้่านไดล้่องเรอืสัมผัสอากาศที่หนาว
เย็น พรอ้มชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสกแ์ละหากท่านโชคดอีาจจะได ้
เห็นชวีติของสัตวโ์ลกในเขตหนาว เชน่ นกอนิทรยีท์ะเลหางขาว, แมวน ้า 
เป็นตน้ 
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้ทีพ่กัแรมอำซำฮคิำวะ 

เย็น จากโรงแรมท่านสามารถเดนิไป หำ้ง Aeon Mall อสิระใหท้่านเลอืกซือ้
สนิคา้และอสิระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย  

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

ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 
 

 
 

 

 
 



 

วนัทีส่ ี ่     อำซำฮคิำวำ่ – สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมะ – ทะเลสำบชคิำรเิบ็ทส ึ- เทศกำล Shikaribetsu Kotan  
               หมูบ่ำ้นเอสกโิม – ซปัโปโร – ทำนกุโิคจ/ิซูซูกโินะ  อำหำร เชำ้,กลำงวนั,เย็น (บฟุเฟ่ตข์ำป+ูชำบหูม)ู 
 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสตัวอ์ำซำฮยิำมะ 
Asahiyama Zoo ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุใน
ญี่ปุ่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารัก
ของสัตวต์่างๆ ที่ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบที่
ทา่นเคยเห็นในสวนสัตวท์ั่วๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 
ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ไดม้ี
แนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่
ในสภาพแวดลอ้มที่ ดี   และเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึท าใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมี
ขาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุ์ต่างๆ แพนดา้แดง ไฮไลทส์ ำคญั! ของทีน่ ีค่อืกำรชมกำรเดนิ ขบวน
พำเหรดของนกเพนกวนิที่ใหท้่านไดช้มอย่างใกลช้ดิ(พาเหรดแพนกวิ้น11.00/14.30 ช่วงเวลาอาจมี
เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัทางสวนสตัว ์และในชว่งฤดหูนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (มือ้ที5่) 
บำ่ย น าท่านเดินทางสู่ ชิคำรเิบ็ทสโึกะ 

ทะเลสาบชิคาริเบ็ทสึที่ครอบคลุม
พื้นที่ถ ึง 2 เขต คือ เมืองชิคะโออ ิ
และเมอืงคามชิโิฮโระ ในทุกปีทีน่ี่จะมี
ง าน เท ศ ก าลที่ เ รี  ยก ว่ า  ชิค ำ ริ
เบ็ทสึโกะ-โกะทงั  Shikaribetsu 
Kotan เพื่อสรา้งหมู่บา้นขนาดเล็ก
ดว้ยหมิะและน ้าแข็ง ทะเลสาบชคิาริ
เบ็ทสึอยู่ประมาณตรงกลางของฮอ  
ก ไ ก โด  เมื่ อ ฤ ดู ห น า ว ม า เยื อ น 
ทะเลสาบนีจ้ะกลายเป็นลานน ้าแข็งทีห่นาถงึ 60 ซม.กอ่นจะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนทั่วทกุพืน้ที ่อากาศเย็น
จัด อณุหภมูติดิลบต ่าสดุ-30องศา ชาวเมอืง  เลยคดิไอเดยี จัดเทศกาลฤดหูนาว Shikaribetsu Kotan ขึน้มา โดย
น าน ้าแข็งจากทะเลสาบมาสรา้ง อกิลู (igloos) หรอืบำ้นแบบเอสกโิม (ชาวญี่ปุ่ นเรยีกว่า โคตัน-Kotan)พรอ้ม
เฟอรน์เิจอร ์โต๊ะ เกา้อี ้ตู ้เตยีง จนกลายเป็นหมู่บา้นน ้าแข็งขนาดย่อม ที่เรยีกกันว่า Lake Shikaribetsu Igloo 
Village ซึง่สามารถเขา้ไปอยูอ่าศัยไดจ้รงิๆจนเป็นทีม่าของชคิารเิบ็ทสโึกะ-โกะทัง ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วททีม่าเยอืน
สนุกสนานกัน บา้นหมิะเล็ก ๆ ทีถู่กสรา้งไวเ้รยีงรายมองแลว้มคีวามรูส้กึเหมอืนเป็นหมูบ่า้นเล็กๆจรงิๆ นอกจากนี้
ยังการขุดเจาะลงไปใตน้ ้าแข็ง ท าเป็นหอ้งใตด้นิขนาดใหญ่เปิดเป็น บาร ์คาเฟ่ โรงหนังซึง่ท ามาจากน ้าแข็ง
ทัง้หมด อสิระใหท้า่นชมและถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย (หมายเหต:ุ Shikaribetsu Kotan คาดวา่จะจัดขึน้ 
26 ม.ค. - 21 มี.ค.ระยะเวลายังไม่เป็นทางการ และอาจจะปิดในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดีหรอืสถานการณ์ไม่
เอือ้อ านวยส าหรับการเขา้ชม) ค่าทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมต่างๆ สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซปัโปโร 
(Sapporo) เมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น (มือ้ที6่) เมนูบุฟ

เฟ่ตข์ำป+ูชำบหูม ู 
 หลงัอำหำรเย็นน ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ท ี่พกั

แรม 
 
 
 หากมเีวลาท่านสามารถอสิระ ชอ้ปป้ิงยำ่นทำนุกโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติ

โดยเฉพาะในเวลาค า่คนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขนั
ประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์าม
ราตรี ทัง้ไนท์คลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอก
ซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขก



เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะ
ได ้

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

วนัทีห่ำ้       ชอ้ปป้ิงโรงงำนช็อคโกแลตอชิยิะ – รำ้น Duty Free – ตลำดปลำโจไก – โอตำร ุ- คลองโอตำร ุ–  
                  พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตำร ุ– ซปัโปโร      อำหำรเชำ้ 
 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่7) 

น าทา่นไป โรงงำนช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่
ทัวรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน อสิระ
ถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึดา้นหนา้) แหล่ง
ผลติช็อคโกแลตที่มชี ือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัว
อาคารของโรงงานถูกสรา้งขึ้นในสไตล์
ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่าน
ได เ้ลือกซื้อ เป็นของฝากตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าทา่นไป ดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้
ของฝากราคาถูก อาทเิช่น เครือ่งส าอางค ์
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ำกน ำ้มนัมำ้ โฟมลำ้งหนำ้ถำ่นหนิ หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัด
จากถั่ว หรอืน ้ามนัตับปลาฉลามเป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดปลำโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทั่วฮ
อกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโด
และท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ีน่ี่ (อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ใหท้ำ่นเลอืก
ชมิอำหำรทะเลสดๆ)  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตำรุ Otaru เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืง
ในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 
เมอืงท่าเล็กๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มรีา้นขาย
ของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึ
การตกแต่งของบา้นเรอืนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจาก 
การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบ
ยโุรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่วชม คลองสำยวฒันธรรม
โอตำร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยควา 
มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็น
ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอื
เอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรือ
ใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บ
สนิคา้รมิคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พพิธิภณัฑ ์น าทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตำร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ี
ชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของ
จินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว้

หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท า
เครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music 
Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สน
อ่อนหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอยา่งดเียีย่ม ท่านจะไดช้ม
กลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 
รวมถงึท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่าน
สามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน า
เพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่าน
ไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่าน
เอง 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กัแรม หลงัเขำ้ทีพ่กัแรม หำก
มเีวลำทำ่นสำมำรถเดนิเทีย่ว ชอ้ปป้ิง ชมแสงสขีองฮอกไกโดที ่ยำ่น
ซูซูกโินะ ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร 
โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่
ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่า
คนืที่มกีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่าน
แห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบ



นวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่
นักท่องเที่ยวจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี หรอืชมงำน หรอืเทีย่ว
ชมงำนประดบัไฟ  Sapporo White Illumination 2019-
2020 
.งานประดับไฟฤดูหนาวครัง้ยิง่ใหญ่แห่งเมืองซัปโปโร มีการจัด
ประดับไฟกวา่สีแ่สนดวงจะจดุสอ่งสวา่งทั่วทัง้เมอืง ตลอดหนาว 
หนา้ JR ซปัโปโร : 22 พ.ย. 2019 - 11 ก.พ. 2020 
ถนน Minami 1-jo : 22 พ.ย. 2019 - 15 ม.ีค. 2020 

อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

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

 

วนัทีห่ก     ซปัโปโร - ลำนสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD – สนำมบนิชโิตะเสะ - ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง  
                 อำหำรเชำ้ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่8) 
น าท่านเดนิทางไป ลำนสโนวโ์มบลิ WATTS SNOW WORLD ใหท้่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์ม
บลิ Snowmoblie ซึง่เป็นหนึง่กจิกรรมทีส่นุกสนานและไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึฮอกไกโด ทา่นสามารถสนุกสนาน
ไปกับการขับรถบนหิมะดว้ยรถส
โนวโ์มบลิซึง่สามารถเล่นไดเ้ฉพาะ
ประเทศที่มีหิมะตกเท่านั้น  การ
เล่นสโนว์โมบิล นั้นขับขี่ไม่ยาก
เพี ย งแค่ ใช ้คั น เร่งแล ะเบ รค ก็
ส าม ารถบั งคั บ ตั ว รถ ได ้อ ย่ า ง
ง่ายดาย ส าหรับวธิีเล่นจะมีครูฝึก
ของลานขบัสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระ
ใหท้่านสนุกสนานตามอัธยาศัย หรอืท่านสามารถเลอืกถ่ายรูป ชมววิ และสนุกสนานกับหมิะ หรอืกจิกรรมอืน่ๆที่
ลานไดเ้ช่น เล่นBanana Boat (หมำยเหตุ:ค่าทัวรไ์ม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆและไม่รวมค่าsnowmobile ท่านละ
ประมาณ 10,000 - 15000 เยน ท่านที่มคีวามประสงค์เล่นกจิกรรมแจง้กับไกด์หนา้งาน) กรณีหมิะทับถมไม่
เพยีงพอ หรอืลานขบัยงัไมเ่ปิดหรอืปิด หรอืมปีรับเสน้ทางท่องเทีย่วทางบรษัิทขอปรับเปลีย่นไปลานขบัอืน่ๆทีอ่ยู่
ในเสน้ทางแทน ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนินวิชโิตเสะ
เพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทำงกลบั 

อำหำรกลำงวนัอสิระ 
14.55 น. ออกเดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสำยกำร Nok Scoot (XW)  

เทีย่วบนิที ่XW145 (คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหนำ่ย/ส ัง่ซือ้บนเครือ่ง) 
20.35 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

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

 หมำยเหต ุ:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำร
บนิ กำรจรำจรช่วงเทศกำลหรอืวนัหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู ้จดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม กำรบรกิำร
ของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำม
สถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง อตัรำคำ่บรกิำรขำ้งตน้ค ำนวณ จำกอตัรำแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ำกบั 30 บำท 
กรณีอตัรำแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินกำรปรบัอตัรำคำ่บรกิำรเพิม่ข ึน้ 
ประกำศส ำคญั รบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ คำ่ทวัรท์ ีจ่ำ่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นกำรช ำระแบบจำ่ย
ช ำระขำด และผูจ้ดัไดช้ ำระใหก้บัสำยกำรบนิและสถำนทีต่ำ่งๆ แบบช ำระขำดเชน่กนักอ่นออกเดนิทำง  ฉะน ัน้หำก
ทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมรำยกำรไมด่ว้ยสำเหตใุด หรอืไดร้บักำรปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกเมอืง
จำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทำงผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิำรคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คำ่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่ำ่น  
 
เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร  
1. กำรเดนิทำงคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจำนวน 25 ทำ่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทำงบรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำง  
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ (ตั๋วภายในประเทศแนะน าใหจ้องสายการบนิ NokAir เพื่อความสะดวกในการแกไ้ข
กรณีไฟลท์ตา่งประเทศมเีปลีย่นแปลง) 
3.กำรช ำระคำ่บรกิำรช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  



**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
4.กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอพัเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช าระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Plus รำคำเทีย่วเดยีว 5,500 บำท /ทำ่น (รำคำไป-กลบั 10,000 บำท) แจง้กอ่นเดนิทำงอยำ่งชำ้
14วนั  ทีน่ั่ง ScootPlus (แถว 11-14 ) เป็นทีน่ั่งแถวหุม้หนังเต็มเบาะทีใ่หพ้ืน้ทีว่างขาถงึ 38 นิว้ (96.5 ซม.) และความกวา้ง 
17-21.7 นิว้ (42.16 – 55.1 ซม.) พนักพงิเอนหลังขนาด 8 นิว้ (20.3 ซม.) เพิม่พืน้ทีพ่ักเทา้และทีเ่ทา้แขนที่พับ (ฟร!ี อาหาร
และเครือ่งดืม่/สมัภาระเชคอนิที ่30 กก.) 
 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทำง7วนั มคีำ่ใชจ้ำ่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch รำคำตอ่ทำ่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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

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

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


2. ค่าที่พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเทียบเท่า  กรณีหอ้งพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมี
ปรับเปลีย่นพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ำยกำรบนิ NokScoot ก าหนดทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภำระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้(รำคำตอ่เทีย่ว) 
+5 กก.400 บำท/+10กก.700 บำท/+15กก. 1,000 บำท/+20กก.1,300 บำท/+30กก.2,350 บำท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้าหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภำพ ทำ่นสำมำรถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภำพ
เพิม่ได ้
6.อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คำ่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ช ำระเงนิบำท ทำ่นละ 1,700 บำท ส ำหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตน่ ำ้ใจจำกทำ่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จำกมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง 
เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่ง
ทำ่นลกูคำ้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอื
วำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันในวันท าทัวรเ์ต็มวัน ตามโปรแกรมการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-11 ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. กำรประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


