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HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 
WITH ICE BREAKER SHIP 

6DAYS 5NIGHTS BY TG 

 

 

 

 
 

 

เพลิดเพลินกบั 3 เทศกาลฤดหูนาว SAPPORO SNOW FESTIVAL, 
SOUNKYO ICE FESTIVAL, OTARU SNOW LIGHT PATH 

ซปัโปโร   SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครัง้ท่ี 70 เป็นหนึ่งในเทศกาลฤดูหนาวที่
ใหญ่ทีส่ดุของญี่ปุ่ น, สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, สมัผสับรรยากาศ ตลาด
ปลายามเช้า, ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัในราคาสบายกระเป๋าที่มิตซุย เอาทเ์ลท็ และชอ้ปป้ิงกนั
ต่อทีย่่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่, อสิระเตม็วนักบัการท่องเทีย่วในซปัโปโร  

สกีรีสอรท์ ใหท้่านสนุกไปกบัการเล่นกระดานเลื่อนหิมะ หรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรมหน้าหนาวของ
ทางสกรีสีอรต์ 

อาซาฮีคาว่า  ลิม้รสสดุยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงทีห่มู่บ้านราเมง็, เยีย่มชมเหล่าสตัวต่์างๆ  
   ทีย่กขบวนกนัมาเรยีกรอยยิม้และแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมทีส่วนสตัวอ์าซาฮียาม่า, 
   เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากทีอิ่ออน มอลล ์

โซอึนเคียว  ชมความงดงามของน ้าตกริวเซย ์& น ้าตกกิงกะ ซึง่ตดิอนัดบั 1 ใน 100 ของน ้าตกญี่ปุ่ น
ที่สวยที่สุด , เที่ยวชมงานเทศกาลฤดูหนาว Sounkyo Ice Festival ซึ่งจะจัดแสดง
ประตมิากรรมรปูแบบต่างๆ ทีท่ าจากหมิะและน ้าแขง็ 

มอนเบทสึ สมัผสัประสบการณ์นัง่เรือตดัน ้าแขง็ท่ีทะเลโอคอตส ์
โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสดุแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์แห่งวถิชีวีติ 

2 ฝัง่คลอง ที่ยงัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมตะวนัตก,  
เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

  ชมเทศกาลประดบัแสงเทียนริมคลองโอตาร ุในยามค ่าคนื แสงเทยีนในโคมทีอ่าบไลไ้ป
ทัว่พืน้หมิะ ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ   

 

พิเศษ !! บุฟเฟตข์าป ู+ ออนเซน็ 1 คืน + ล่องเรือตดัน ้าแขง็ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 7-12 กมุภาพนัธ ์2562 

07 ก.พ. 62         สนามบินสวุรรณภมิู 

 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG680 
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  

หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่ 
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น  
ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืง
ทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึ
ถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

 

08 ก.พ. 62         ซปัโปโร >> อาซาฮีคาว่า >> สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า >> หมู่บ้านราเมง็ >> 
                          โซอึนเคียว >> น ้าตกกิงกะ&ริวเซย ์>> โซอึนเคียว ไอซ ์เฟสติวลั 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่าเพื่อเชา้ชมสวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี้

เปิดขึน้เมื่อปี 1967 เป็นสวนสตัวย์อดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่ น 
ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัว์เมอืงหนาวที่หาชมได้
ยาก และสวนสตัว์แห่งนี้ยงัถอืได้ว่าเป็น ต้นแบบของสวนสตัว์ทัง้หมดของญี่ปุ่ น ทัง้ใน
เรือ่งของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลนืและเนื้อทีอ่นักวา้งใหญ่ราว
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กบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัว์เมอืงหนาวมากมายอย่าง
ใกลช้ดิอาทเิช่น หมขีัว้โลกหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวน ้า, กวางเรนเดยีร,์ ลงิ
อุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ และยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายที่รอคอยการมาเยอืน จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านราเมง็ หมู่บา้นทีไ่ดร้วบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอา
ซาฮคีาว่ามาอยูร่วมกนั ซึง่ราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้
ที ่2 ชาวอาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์น
แบบต่างๆ เพื่อใหต่้างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียู่ก่อนหน้านี้  จนในทีสุ่ดกโ็ด่งดงัเป็นที่
ยอมรบั หมูบ่า้นราเมง็เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปีค.ศ.1996   

เท่ียง         อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาติโซอึนเคียว หรอืที่ภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่

เมฆ” เพื่อน าท่านสู่น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซย์ น ้าตกกงิกะถูกเรยีกอกีชื่อว่าน ้าตกสี
เงนิ เพราะในฤดูรอ้นจะเหน็น ้าไหลเป็นเส้นสขีาวเลก็ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายดูอ่อนช้อย
งดงาม จนมผีูใ้หส้มญานามว่าอนนะดะกหิรอืน ้าตกผูห้ญงิ ส่วนน ้าตกรวิเซยท์ีอ่ยูใ่กล้ๆ  กนั
กไ็ดร้บัสมญานามว่าโอะโตะโกะดะกหิรอืน ้าตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเสน้น ้าตกทีใ่หญ่
กว่า เมื่อไหลออกมาจากช่องภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้ายและไดร้บัคดัเลอืกใหต้ดิ
อับดับ 1 ใน 100 แห่งของน ้ าตกญี่ปุ่ นที่สวยงาม  โดยในช่วงฤดูหนาวนั ้นน ้ าตกจะ
กลายเป็นน ้าแขง็ ยามเมื่อสะทอ้นแสงแดดท าใหเ้กดิแสงระยบิระยบั มคีวามสวยงามไปอกี
แบบ จากนัน้น าท่านชมเทศกาลน ้าแขง็โซอึนเคียว เทศกาลประจ าฤดูหนาวของโซอึน
เคียว โดยจะจดัแสดงประติมากรรมที่ท าจากหิมะและน ้าแขง็ อาทิ เสาน ้าแข็ง อุโมงค์
น ้าแขง็ และโดมน ้าแขง็บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ตลอดแนวแม่น ้าอชิคิาร ิซึ่งใน
ตอนกลางคนืจะมกีารประดบัประดาไฟหลากสงีดงามตระการตา 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  พิเศษ !! ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์าป ู

ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตท่ีุมีสรรพคณุในการ
รกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่า ถ้าได้แช่น ้าแร่แล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
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09 ก.พ. 62         โซอึนเคียว >> มอนเบท็สึ >> >> ล่องเรือตดัน ้าแขง็ >> อาซาฮีคาว่า >> 
                          อิออน มอลล ์ 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองมอนเบท็สึ เมอืงทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไก

โด เป็นเมอืงท่าส าคญัและตดิกบัทะเลโอคอตส ์ซึ่งเป็นเมอืงที่อุดมไปด้วยอาหารทะเล
สดๆ  คุณภาพสงู รสชาตอิร่อย เป็นเมอืงศูนยก์ลางการวจิยัในระดบัสากลในการจดังาน
ประชุมเกี่ยวกบัทะเลน ้าแขง็ น าท่านสมัผสัประสบการณ์การล่องเรือตดัน ้าแขง็ (Ice 
Breaker) โดยแผ่นน ้าแขง็ขนาดใหญ่นัน้ไดล้อยมาจากขัว้โลกเหนือลงมายงับรเิวณทะเล
โอคอตส์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะพบแผ่นน ้าแข็งมากที่สุด โดยบรเิวณใต้ท้องเรอื
ด้านหน้านัน้จะมอุีปกรณ์คล้ายสว่านยกัษ์ติดตัง้อยู่ เมื่อเรอืล่องไปชนกับแผ่นน ้าแข็ง 
สว่านก็จะตดัแผ่นน ้าแขง็ขนาดยกัษ์ไปเรื่อยๆ ท าให้เรอืสามารถล่องต่อไปได้  และใน
บางครัง้ก็จะมเีหล่าสตัว์ข ัว้โลกเหนือลอยมาพรอ้มแผ่นน ้าแขง็ดว้ยอาทเิช่นแมวน ้าและ
นกอนิทรยีท์ะเล 

 (หมายเหต ุ: การล่องเรือและปริมาณแผน่น ้าแขง็ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศในวนันัน้ๆ หากเรือ    
 ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัจะพาท่านไปโอคอตส ์ทาวเวอร ์แทน)  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดินทางกลบัสู่เมืองอาซาฮีคาว่า น าท่านชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า อสิระ

ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าอุปโภคบรโิภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขยีว กาแฟ ขนมต่างๆ 
ของใชใ้นบา้น เครือ่งส าอางค ์ฯลฯ   

ค า่                    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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10 ก.พ. 62         อาซาฮีคาว่า >> ซปัโปโร >> สกีรีสอรต์ (กิจกรรมกระดานเล่ือน) >> โอตาร ุ>>  
                          พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> คลองโอตาร ุ>> เทศกาลประดบัแสงเทียน >> 
                          ซปัโปโร 

 

 
 
 
 

 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สกีรีสอร์ต  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สเลท 

(กระดานเลื่อนหมิะ) หากท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของทางสกี รสีอรท์ อาท ิ
สก,ี สโนว ์ราฟติ้ง ฯ ท่านต้องช าระค่ากิจกรรมเอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์(รายการ
อาจมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ล่นกระดานเลื่อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสู่เมืองโอตาร ุเมอืงท่าทีส่ าคญัทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงทีม่ ี

ความเป็นตะวนัตกผสมอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ 
หรอืจะเป็นเสาไฟที่ใช้ตะเกยีงแก๊ส ท าให้บรรยากาศในเมอืงมคีวามโรแมนตคิ พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซือ้กล่องดนตรทีีท่่านชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่อง
ดนตรขีองคุณเองที่มเีพยีงชิ้นเดยีวในโลกกไ็ด ้นอกจากนี้ยงัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้
เด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ 
จากนัน้น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อน
บนผิวน ้าของ คลองโอตาร ุและชมความสวยงามของ เทศกาลประดับแสงเทียน 
หรือ Otaru Snow Light Path ยามทอ้งฟ้าเปลีย่นส ีความมดืเขา้คลอบคลุมทอ้งฟ้า จะ
มกีารจดุเทยีนโคมไฟในคลอง ส่วนบรเิวณรมิคลองและทัว่บรเิวณจะถูกประดบัประดาไป
ดว้ยโคมไฟหมิะและรปูปั้นน่ารกัจ านวนมาก โดยแสงเทยีนในโคมหมิะอาบไล้ไปทัว่พื้น
หมิะ ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศทีส่วยงาม ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้สู่  
เมืองซปัโปโร  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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11 ก.พ. 62         ซปัโปโร >> เทศกาลหิมะซปัโปโรครัง้ท่ี 70 >>  
                          อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.00 น. พาท่านเดินเท้าไป ท่ีสวนสาธารณะโอโดริ เพลิดเพลินและตระการตากับความ

ส ว ย ง าม ข อ ง เท ศ ก าล หิ ม ะ  Sapporo Snow Festival ค รั ้ง ท่ี  70 ที่ เน รมิ ต
สวนสาธารณะใจกลางเมอืงให้เป็นลานแสดงโชว์ผลงานศิลปะต่างๆ ที่รงัสรรค์ขึ้นโดย
ศลิปินจากทัง้ในประเทศญี่ปุ่ นและจากต่างประเทศ รวมไปถงึจากประเทศไทยดว้ย โดย
ผลงานและรา้นรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมาย ทอดตวั
ยาวไปตามถนนใจกลางเมอืง จากดา้นตะวนัออกไปจรดฝัง่ตะวนัตก และให้ท่านชื่นชม
และร่วมเป็นก าลงัใจให้กบัทมีช่างแกะสลกัจากประเทศไทยที่เคยได้รบัรางวลัชนะเลศิ
จากการเข้าแข่งขนัการแกะสลกัหมิะ จากนัน้อิสระเต็มวนัให้ท่านได้เดนิทางท่องเที่ยว
และสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้อย่างเต็มอิม่ทีย่่านทานุกิและย่านซูซูกิ
โน่ ย่านชอ้ปป้ิงที่รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้เอาไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีว ไม่ว่า
จะเป็นรา้นขายเครือ่งส าอางค ์รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง รา้นขายเสือ้ผา้ กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบรกิารตัง้แต่ช่วงสายของวนัไป
จนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันักท่องราตร ีหรอื
จะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิ
กบัสถานีรถไฟเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนย์
อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้อยู่ที่ชัน้  38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึง
มองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวัน  กลางคืน 
โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดริ ส่องสว่างทีจุ่ดกลาง
เมือง  บริเวณเดียวกันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชัน้ 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในยา่นซูซูกโิน่ นอกจากนี้ยงัมจีดุ
ชมวิวกลางคืนท่ีภเูขาโมอิวะ ววิกลางคนืของที่นี่นัน้ติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิ
กลางคนืสวยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และเคเบิล้ 
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คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร ์ก็ยงัมหีมู่บ้านประวตัศิาสตรใ์ห้ท่าน
ไดเ้ขา้เยีย่มชม (ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

 เท่ียง - ค า่  อิสระรบัประทานอาหารมื้อกลางวนัและค า่ ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

12 ก.พ. 62       ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> มิตซุย เอาทเ์ลต็  
                         >> สนามบินชินชิโตเสะ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดิมชื่อศาลเจา้ซปัโปโร แต่เปลี่ยนชื่อ

เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตแห่งนี้จะคอยปกปักษ์รกัษา 
ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
เก่าแก่นับพนัปี แต่ที่น่ีก็เป็นที่ส าหรบัคนท้องถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศูนย์
รวมจติใจของชาวฮอกไกโด จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่าน
เดนิเล่นสมัผสักบับรรยากาศของตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง แหล่งรวมรา้นขายอาหาร
ทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทัง้แบบสดและแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิดให้ท่านได้
เลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายทีมิ่ตซุย เอาทเ์ลต็ ปารค์ โดยมี

สนิคา้จากแบรนดด์งัพรอ้มใจกนัลดราคา อาทเิช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, 
Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, 
Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, 
Timberland, Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, 
Columbia, Levi’s ฯลฯ และบรเิวณดา้นหน้าเอาทเ์ลท็ จะมซีุปเปอรม์ารเ์กต็เลก็ๆ ทีข่าย
ผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้หรอืแมก้ระทัง่
ขนมของฝากต่างๆ  
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ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือท าการเชค็อิน 
18.00น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG681 
23.50น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 7-12 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพ่ือเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการก าหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 66,900.- บาท 33,600.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 60,300.- บาท 30,300.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 50,300.- บาท 25,300.- บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

11,900.- บาท 11,900.- บาท 



P a g e  | 10 

 

HOKKAIDO SNOW FESTIVAL WITH ICE BREAKER SHIP 6DAYS 5NIGHTS BY TG 7-12 FEBRUARY 2019 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบิน 

             -สายการบินไทย ได้น ้าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น ้าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ 2 ช้ิน น ้าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัส าหรบั 3 
ท่านให้ได้ จ าเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส าหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 และท่านต้องช าระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ท าการ
จองทวัรแ์ล้ว 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าท า
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการท าเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน ้าด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน ้าด่ืมระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
8. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   
 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัท าการหรือน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัร์

เต็มจ านวน 
 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
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หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร ์
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


