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เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งบนิ BOEING 777-200 
พเิศษ !!!!! บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ นและบุฟเฟตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิแบบไมอ่ ัน้  
สุดฟิน !!! ตะลุยหมิะชมความนา่รกัของมา้โพนี ่อาบน า้แรแ่ชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ

อสิระเต็มที ่!!! ฟรเีดย ์1 วนั ชอ้ปป้ิงสุดมนัสใ์นเมอืงซปัโปโร 

สายการบนินกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) 

ขาไป XW146 DMK – CTS 04.00 – 12.15 

สายการบนินกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) 

ขากลบั XW145 CTS - DMK 14.55 – 20.35 
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*ราคาทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครือ่ง หากตอ้งการกรุณาสัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้* 
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลต่างๆทีอ่ยู่ 

เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณ ี

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 
15 – 19 พฤศจกิายน 2562 17,900 8,900 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 19,900 8,900 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 19,900 8,900 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 19,900 8,900 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 29,900 8,900 

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

01 – 05 มกราคม 2563 (วนัปีใหม)่ 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 (เทศกาลแกะสลกัน า้แข็งนานาชาต)ิ 34,900 8,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 (เทศกาลแกะสลกัน า้แข็งนานาชาต)ิ 36,900 8,900 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 (เทศกาลแกะสลกัน า้แข็งนานาชาต)ิ 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 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 
23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์ของสายการบนิ 

Nok Scoot (XW) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบัตรขึน้เครือ่ง 
   

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – ฟารม์มา้ Northern Hourse Park – เมอืงโทยะ 

 
04.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะโดยเทีย่วบนิที ่XW146 สายการบนิ Nok Scoot  

ราคาทัวรน้ี์ยังไม่รวมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง โดยท่านสามารถสั่งซือ้เพิม่เตมิไดบ้นเครือ่งเท่านัน้ 
***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่ก่อนได*้** 

***หากตอ้งการอพัเกรดกรุณาดูรายละเอยีดไดใ้นทา้ยโปรแกรม*** 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
12.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเขา้สู่ตัวเมอืง ส าคัญมากประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารประเภทเน้ือสัตว์ 
พชี ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรับ (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์มา้ NORTHERN HORSE PARK เมอืงโทมะโคไม จังหวัดฮอกไกโด เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วในฮอกไกโดทีคุ่ณจะไดส้ัมผัสกับมา้สวนมา้แห่งน้ีเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปี 1989 มมีา้ 12 ชนดิ 
จ านวน 80 ตัว ใชช้ีวิตในสวนที่กวา้งใหญ่น้ี จากชนิดและจ านวนที่เลี้ยงจึงถือว่า Northern Horse Park 

พเิศษ!!!ในชว่งฤดูหนาวท่านจะไดส้ามารถสนุกกับหลากหลายกจิกรรม เชน่ Horse Sled, Snow Mobile  

แถมฟร!ี!! สนกุสุดเหวีย่งกบั Snow Mobile ตะลยุหมิะกนัแบบจุใจ 
                *หากในชว่งกจิกรรมหมิะยังไม่เปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทปรับเปลีย่นโปรแกรมเป็นชมโชวค์วามน่ารักของมา้โพน่ี* 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิลดราคาต ัว๋ 8,000 บาท/ทา่น 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ Lake Toya เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวงยาว
ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลกั้บทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบ
แห่งน้ีมคีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิ

เล่น ป่ันจักรยาน หรอืล่องเรอืชมทวิทัศน์(Boat Cruise on Lake Toya) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะ
เล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได(้ยกเวน้ฤดูหนาว) รอบๆ
ทะเลสาบมโีรงแรมหรู ออนเซนขนาดใหญ่เปิดใหใ้ชบ้รกิารอยู่เป็นจ านวนมาก ซึง่ขณะแชอ่อนเซนก็สามารถ

ชมทัศนียภาพของทะเลสาบไปไดพ้รอ้มๆกัน  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

อสิระใหท้่านได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ ้าแร่รอ้นชว่ยท าให ้
ระบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแต่ไม่ควรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  พกัที ่Toya Hanabi / Toya Sun Palace หรอืระดับเทยีบเท่า            
 
 

 
 
 

 
 

 

 

วนัที ่3 
สวนฟูกดิาช ิ– เมอืงโอตารุ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
มติชุยเอา้ทเ์ลท – Duty Free Shop – เมอืงซปัโปโร 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่ สวนฟูกดิะช ิ ซ ึง่มนี ้าพุธรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนเขา

โยเท กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000 ตันต่อวัน ซึง่เป็นน ้าแร่บรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟ
โดยตรง ไม่ผ่านกรรมวธิใีดๆ ใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอ่งน ้าตก สะพาน
ไม ้และสวน โดยมภีูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ท่านสามารถรองน ้าแร่ธรรมชาตไิปดืม่ไดฟ้รีๆ  และบรเิวณรอบๆ 

ยังมรีา้นคา้ใหท้่านจับจ่ายซือ้ของกันอกีดว้ย 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมืองท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 
ถงึ 20 เยีย่มชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ย
ความเป็นเอกลักษณ์แห่งวถีีชวีติ 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ  ซึง่เป็นเมืองทีม่บีรรยากาศ

สุดโรแมนตกิ รวมรวมถงึการตกแต่งของบา้นเมอืงนัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเน่ืองจาก
ในอดตี เมอืงโอตารุ ไดร้ับอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระ
ใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ น าท่านเที่ยว

ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลาก
สสีันดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของ โอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่าน
ชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงน้ีมชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

https://www.talonjapan.com/lake-shikotsu/
https://www.talonjapan.com/boat-cruise-on-lake-toya/
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ดนตร ีใหท้่าน ไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ย
กล่องดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ทีจ่ะท าใหท้่าน ผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่าน
จะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถ

เลือกท ากล่องดนตรี แบบที่ท่าน ตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมา
ประกอบกัน ราคาตัง้แต่หลักพันถงึหมื่นเยน ส่วนที่ชัน้ล่างมีบรกิารน าเพลงกล่องดนตรีทัง้เพลงญี่ปุ่ น และ
เพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้ัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรี

น่ารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่าน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

น าท่านเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ลท ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกและแบรนดเ์นมดังของ
ญี่ปุ่ นไวม้ากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชมสนิคา้อย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ เสือ้ผา้ล่าสุด อาท ิMK 
Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาท ิBally, 

Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬกิาหรู อาท ิTag Heuer, Agete, 
S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชั่นต่างๆ อาท ิHush Puppies, Scotch Grain, Skechers, 
Hogan ฯลฯ หรอืสนิคา้ส าหรับคุณหนู เชน่ Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อื่นๆ 

อกีมากมาย  
 
 

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ที่รา้น Duty Free ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้ของฝากราคาถูก อาทิ  เครื่องส าอาง 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขียวและขา้วญีปุ่่ น 
ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ 6GF หรอืวติามนิบ ารุงร่างกายอย่าง NATTO สารสกัดจากถั่วหรอืน ้ามันตับ

ปลาฉลาม เป็นตน้ 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมนูบุฟเฟตป้ิ์งยา่งและขาปูยกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 

พลาดไมไ่ดก้บัปูทาราบะ และปูซูไว ราชาปูแหง่เกาะฮอกไกโด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักที ่Sapporo Classe Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิในการชอ้ปป้ิงยา่นซปัโปโร โดยมไีกดน์ าเทีย่วในวนัฟรเีดย ์
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัมไีกดน์ าเทีย่วคอยบรกิารไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  

แนะน าสถานทีเ่ทีย่ว 
- JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั ้งอยู่ติดกับ สถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั ้ง

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , 
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เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน

กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์ง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูิ
โนะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่  

- ถนนทานุคโิคจ ิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชือ่ดังของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตด้ินได ้ภายใน
แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนิด ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์
รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ 

- ตลาดปลานโิจ แหล่งอาหารทะเลสดของเมอืงซัปโปโร ซัปโปโรเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเรยีกไดว่้าเป็นหัวใจ

ของฮอกไกโดเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นจงึเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขาดไปไม่ไดใ้นโปรแกรมเที่ยวฮอกไกโด ที่น่ีม ี
“ตลาดปลานิโจ” หรือเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่ นว่า “Nijo Ichiba” เป็นตลาดเก่าแก่ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1903 ตัง้อยู่กลาง
เมอืงซัปโปโร ใกลกั้บหอสง่โทรทัศน์ ไม่ไกลจากรมิแม่น ้า Sosei และอยู่สดุปลายดา้นตะวันออกของย่านชอ้ปป้ิง

ถนนทานุกโิกจพิอด ีโดยมหีลังคาจั่วสฟ้ีาเขยีวเป็นเอกลักษณ์   
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พักที ่Sapporo Classe Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
โปรแกรมพเิศษส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางในวันที ่31 ม.ค. – 04 ก.พ. , 05 – 09 ก.พ. , 07 – 11 ก.พ. เท่านัน้ 

อสิระชมเทศกาลแกะสลักน ้าแข็ง Sapporo Snow Festival 2020 ซึง่งานจะจัดงานวันที ่ 04 – 11 
กมุภาพันธ ์ 2563 จัดภายในสวนโอโดรทิีม่คีวามยาวประมาณ1.5 กโิลเมตรจะมผีลงานประตมิากรรมหมิะ
ขนาดใหญ่ เรยีงรายไปเรือ่ยจนถงึ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ซึง่เป็นการประกวดประตมิากรรมหมิะทีห่ลาย

ประเทศทั่วโลกสง่ตัวแทนมาเขา้ร่วมการแขง่ขันดว้ยและในชว่งเย็นก็มปีระดับไฟและเล่นเทคนคิ แสง ส ี
เสยีง กับประตมิากรรมหมิะต่างๆ  ระหว่างทางมลีานอาหารของฮอกไกโดอกีดว้ย 
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วนัที ่5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – ผา่นชมสวนโอโดร ิ– ตกึรฐับาลเกา่ – หอนาฬกิาโบราณ – ท่าอากาศยานชโิตเสะ 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของลัทธชินิโตทีม่อีายุเก่าแกถ่งึ 140 ปี เชือ่กันว่าเป็นที่สถติย์ของ
เทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิักษ์ฮอกไกโดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิดนิแดนน้ี จงึมผูีศ้รัทธาไปมนัสการมากตลอดปี  
น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิ(หรอื “โอ-โด-หร-ิโค-เอ็น” ในภาษาญีปุ่่ น Koen แปลว่า สวน) เป็นสวนสาธารณะ

ทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร มลัีกษณะแคบยาว คอืกวา้งแค่ 100 เมตร แต่ยาวถงึ 1.5 กม. สวนน้ีมคีวามส าคัญ
และรูจ้ักกันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง ที่เรารูจ้ักกันดีที่สุดคือ เทศกาลหมิะ (Sapporo 
Snow Festival) ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และงานอื่น ๆ อีกมาก เช่น เทศกาล White Illumination ที่มี

การประดับไฟอย่างสวยงามในช่วงครสิมาสต ์เป็นตน้ ฮอกไกโด อันเป็นสถานที่ขึน้ชือ่เรื่องอาหารทะเล น า
ท่านถ่ายภาพกับ ตกึรฐับาลเกา่  ซึง่ไดร้ับฉายาว่า “วหิารอฐิแดง” อายุรอ้ยกว่าปี ในสมัยกอ่นอาคารน้ีถือเป็น
อาคารทีท่ันสมัยแห่งเดยีวทีส่งู และมคีวามโอ่อ่าหรูหราทีส่ดุ ปัจจุบันเหลอืไวเ้พยีงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็น

พพิธิภัณฑใ์หช้นรุ่นหลังไดศ้กึษา ถ่ายภาพกับ หอนาฬกิาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึง่ปัจจุบันยังบอกเวลาได ้
เที่ยงตรงแม่นย าในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางดา้นการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดใหท้่านไดถ้่ายรูปกับ
ศลิปกรรมคลาสสคิอย่างใกลช้ดิ ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไวอ้ย่างด ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ 

14.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะโดยเทีย่วบนิที ่XW145 สายการบนิ Nok Scoot  
ราคาทวัรน์ีย้งัไม่รวมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง (หากตอ้งการบนเครือ่งมบีรกิารอาหาร
รอ้นและเครือ่งดืม่จ าหนา่ย)  

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่ก่อนได*้** 
***หากตอ้งการซือ้ทีน่ ัง่และอาหารเพิม่เตมิกรุณาดูรายละเอยีดไดใ้นทา้ยโปรแกรม*** 

 

 
 
20.35 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย พรอ้มความประทับใจ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
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*** หากทา่นสนใจเช่า POCKET WIFI หรอื SIMCARD 

*** 

สามารถตดิตอ่ AGENT ทีท่า่นจองทวัรม์าไดเ้ลย 
และสามารถรบัสนิคา้ได ้ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1500 บาท ตลอดทรปิ  

กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
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รายละเอยีดทีน่ ัง่ของสายการบนินกสกูต๊ 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนินกสกู๊ต ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิโบอิง้ 777-200 จ านวน 415 ทีน่ั่ง ซึง่แบ่งเป็นชัน้ธุรกจิและชัน้ประหยดัดังน้ี 

1. SCOOZ PLUS ทีน่ั่งชัน้ธรุกจิ ระยะห่างระหว่างทีน่ั่งกวา้ง 38 นิว้ มจี านวน 24 ทีน่ั่ง  
เพิม่ 4,500 บาท/เทีย่ว (ไปกลับ 8,000 บาท) 

2. STRETCH SEAT (โซนเงยีบแถวที ่21) เกา้อีแ้ถวหนา้เหยยีดขาไดม้ากกว่า 36 นิว้   
เพิม่ 1,800 บาท/เทีย่ว STRETCH SEAT แถวที ่31, 61 เพิม่ 1,500 บาท/เทีย่ว 

3. SUPER SEAT (โซนเงยีบแถวที ่ 22-25) เพิม่ความสบายเหยยีดขาไดม้ากกว่า 35 นิว้ 

เพิม่ 1,100 บาท/เทีย่ว SUPER SEAT แถวที ่32-34,62-63,71-74 เพิม่ 800 บาท/เทีย่ว 

4. STANDARD SEAT ทีน่ั่งชัน้ประหยัด น่ังสบาย เพิม่ 500 บาท/เทีย่ว *กรณีระบุทีน่ั่ง* 
 

สายการบนินกสกูต๊ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่ได ้
หมายเหต ุ
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปน่ังแถวหนา้ (Stretch Seat) 

-ไม่อนุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี น่ังในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 

กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่  (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลบัทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

มคีา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เพิม่ 5 กโิลกรมั 400 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพิม่ 10 กโิลกรมั 700 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพิม่ 15 กโิลกรมั 1,000 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพิม่ 20 กโิลกรมั 1,300 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพิม่ 30 กโิลกรมั 2,350 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

*สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิน้สัมภาระทีท่่านเช็คอนิ โดยจ ากัดน ้าหนักสงูสดุไม่เกนิ 32 กโิลกรัมต่อชิน้ 
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กรณีตอ้งการรเีควสวลีแชรจ์ะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทล่วงหนา้ 72 ชัว่โมงกอ่นบนิ (ภายในวันท าการเท่านัน้) 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
• ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

• ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 
• ค่าใชจ้่ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

• ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด โหลดกระเป๋า 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่ 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1500 บาท / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร์

และแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
• ช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย 

หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิ

สญูหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความประมาทของ
ตัวท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคุีณสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังต่อไปนี ้
1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดใ้นระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 
 
 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นดว้ย 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น  

(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เท่านัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 

 

กรณีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


