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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 เทศกาลหิมะครั .งที1 70 เป็นหนึ
งในเทศกาลฤดูหนาวที

ใหญ่ที
สดุของญี
ปุน่, สกัการะสิ
งศกัดิ "สทิธิ " ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, สมัผสับรรยากาศ ตลาด
ปลายามเช้า, ชอ้ปปิ+งแบรนดด์งัในราคาสบายกระเป๋าที
มิตซุย เอาท์เลท็ และชอ้ปปิ+งกนั
ต่อที
ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่, อสิระเตม็วนักบัการท่องเที
ยวในซปัโปโร  

สกีรีสอรท์ ให้ท่านสนุกไปกบัการเล่นกระดานเลื�อนหิมะ หรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรมหน้าหนาวของ
ทางสกรีสีอรต์ 

อาซาฮีคาว่า  ลิ+มรสสดุยอดราเมง็ขึ+นชื
อของเมอืงที
หมู่บ้านราเมง็, เยี
ยมชมเหล่าสตัวต่์างๆ  
   ที
ยกขบวนกนัมาเรยีกรอยยิ+มและแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมที
สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, 
   เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื+อสนิคา้ของฝากที
อิออน มอลล ์

โซอึนเคียว  ชมความงดงามของนํ.าตกริวเซย ์& นํ.าตกกิงกะ ซึ
งตดิอนัดบั 1 ใน 100 ของนํ+าตกญี
ปุ่น
ที
สวยที
สุด, เที
ยวชมงานเทศกาลฤดูหนาว Sounkyo Ice Festival ซึ
งจะจดัแสดง
ประตมิากรรมรปูแบบต่างๆ ที
ทาํจากหมิะและนํ+าแขง็ 

มอนเบทสึ สมัผสัประสบการณ์นั 1งเรือตดันํ.าแขง็ที1ทะเลโอคอตส ์
โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์แห่งวถิชีวีติ 

2 ฝ ั 
งคลอง ที
ยงัคงกลิ
นอายอารยธรรมญี
ปุ่นแต่กลบัสวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมตะวนัตก, 
เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

  ชมเทศกาลประดบัแสงเทียนริมคลองโอตาร ุในยามคํ"าคนื แสงเทยีนในโคมที"อาบไลไ้ป
ทั "วพื&นหมิะ ใหท้่านไดด้ื"มดํ"ากบับรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ   

 

พิเศษ !! บุฟเฟตข์าป ู+ ออนเซน็ 1 คืน + ล่องเรือตดันํ.าแขง็ 
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กาํหนดการเดินทางวนัที1 7-12 กมุภาพนัธ ์2562 

07 ก.พ. 62         สนามบินสวุรรณภมิู 

 

05.00 น. พร้อมกนัที1สนามบินสวุรรณภมิู ชั .นที1 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื1อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั .นตอนการเชค็อิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี1ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที1ยวบินที1 TG680 
16.25 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี1ปุ่ น  

หลงัจากผา่นขั .นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ 
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี
ปุน่  
ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ
งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืง
ทั 
วไปในญี
ปุ่น ซึ
งไดร้บัคําแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชี
ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั +นผงัเมอืงจงึ
ถูกออกแบบเป็นสี
เหลี
ยมผนืผา้ตามพื+นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

คํ1า  รบัประทานอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที1พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่าเพื
อเชา้ชมสวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี+

เปิดขึ+นเมื
อปี 1967 เป็นสวนสตัวย์อดนิยมอนัดบัหนึ
งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี
ปุ่น 
ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาติของเหล่าสตัว์เมอืงหนาวที
หาชมได้
ยาก และสวนสตัวแ์ห่งนี+ยงัถอืไดว้่าเป็น ต้นแบบของสวนสตัวท์ั +งหมดของญี
ปุ่น ทั +งใน
เรื
องของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิ
งแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลนืและเนื+อที
อนักวา้งใหญ่ราว
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กบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่าง
ใกลช้ดิอาทเิช่น หมขีั +วโลกหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวนํ+า, กวางเรนเดยีร,์ ลงิ
อุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ และยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายที
รอคอยการมาเยอืน จากนั +น
นําท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านราเมง็ หมู่บา้นที
ไดร้วบรวมรา้นราเมง็ชื
อดงั 8 รา้นในเมอืงอา
ซาฮคีาว่ามาอยูร่วมกนั ซึ
งราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี+เกดิขึ+นภายหลงัสงครามโลกครั +ง
ที
 2 ชาวอาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ใน
แบบต่างๆ เพื
อใหต่้างจากรปูแบบของราเมง็ที
มอียู่ก่อนหน้านี+ จนในที
สุดกโ็ด่งดงัเป็นที

ยอมรบั หมูบ่า้นราเมง็เปิดใหบ้รกิารครั +งแรกเมื
อปีค.ศ.1996   

เที1ยง         อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาติโซอึนเคียว หรอืที
ภาษาญี
ปุ่นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่

เมฆ” เพื
อนําท่านสู่นํ.าตกกิงกะและนํ.าตกริวเซย ์นํ+าตกกงิกะถูกเรยีกอกีชื
อว่านํ+าตกสี
เงนิ เพราะในฤดูรอ้นจะเหน็นํ+าไหลเป็นเส้นสขีาวเลก็ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายดูอ่อนช้อย
งดงาม จนมผีูใ้หส้มญานามว่าอนนะดะกหิรอืนํ+าตกผูห้ญงิ ส่วนนํ+าตกรวิเซยท์ี
อยู่ใกล้ๆ  กนั
กไ็ดร้บัสมญานามว่าโอะโตะโกะดะกหิรอืนํ+าตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเสน้นํ+าตกที
ใหญ่
กว่า เมื
อไหลออกมาจากช่องภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้ายและไดร้บัคดัเลอืกใหต้ดิ
อบัดบั 1 ใน 100 แห่งของนํ+าตกญี
ปุ่นที
สวยงาม โดยในช่วงฤดูหนาวนั +นนํ+าตกจะ
กลายเป็นนํ+าแขง็ ยามเมื
อสะทอ้นแสงแดดทาํใหเ้กดิแสงระยบิระยบั มคีวามสวยงามไปอกี
แบบ จากนั +นนําท่านชมเทศกาลนํ.าแขง็โซอึนเคียว เทศกาลประจาํฤดูหนาวของโซอนึ
เคยีว โดยจะจดัแสดงประติมากรรมที
ทําจากหมิะและนํ+าแขง็ อาท ิเสานํ+าแขง็ อุโมงค์
นํ+าแขง็ และโดมนํ+าแขง็บนพื+นที
กว่า 10,000 ตารางเมตร ตลอดแนวแม่นํ+าอชิคิาร ิซึ
งใน
ตอนกลางคนืจะมกีารประดบัประดาไฟหลากสงีดงามตระการตา 
นําท่านเข้าสู่ที1พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํ1า  รบัประทานอาหารคํ1า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ1มอร่อยกบับฟุเฟตข์าป ู

ผอ่นคลายกบัการแช่นํ.าแร่ธรรมชาติ ที1อดุมไปด้วยแร่ธาตทีุ1มีสรรพคณุในการ
รกัษาโรคต่างๆ ซึ1งเชื1อกนัว่า ถ้าได้แช่นํ.าแร่แล้วจะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ.น 
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09 ก.พ. 62         โซอึนเคียว >> มอนเบท็สึ >> >> ล่องเรือตดันํ.าแขง็ >> อาซาฮีคาว่า >> 
                          อิออน มอลล ์ 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองมอนเบท็สึ เมอืงทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไก

โด เป็นเมอืงท่าสําคญัและตดิกบัทะเลโอคอตส์ ซึ
งเป็นเมอืงที
อุดมไปด้วยอาหารทะเล
สดๆ  คุณภาพสงู รสชาตอิรอ่ย เป็นเมอืงศูนยก์ลางการวจิยัในระดบัสากลในการจดังาน
ประชุมเกี
ยวกบัทะเลนํ+าแขง็ นําท่านสมัผสัประสบการณ์การล่องเรือตดันํ.าแขง็ (Ice 
Breaker) โดยแผ่นนํ+าแขง็ขนาดใหญ่นั +นไดล้อยมาจากขั +วโลกเหนือลงมายงับรเิวณทะเล
โอคอตส์ ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์จะพบแผ่นนํ+าแขง็มากที
สุด โดยบรเิวณใต้ท้องเรอื
ด้านหน้านั +นจะมอุีปกรณ์คล้ายสว่านยกัษ์ติดตั +งอยู่ เมื
อเรอืล่องไปชนกบัแผ่นนํ+าแข็ง 
สว่านก็จะตดัแผ่นนํ+าแขง็ขนาดยกัษ์ไปเรื
อยๆ ทําใหเ้รอืสามารถล่องต่อไปได้ และใน
บางครั +งก็จะมเีหล่าสตัว์ข ั +วโลกเหนือลอยมาพรอ้มแผ่นนํ+าแขง็ด้วยอาทเิช่นแมวนํ+าและ
นกอนิทรยีท์ะเล 

 (หมายเหต ุ: การล่องเรือและปริมาณแผน่นํ.าแขง็ขึ.นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศในวนันั.นๆ หากเรือ    
 ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัจะพาท่านไปโอคอตส ์ทาวเวอร ์แทน)  
เที1ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดินทางกลบัสู่เมืองอาซาฮีคาว่า นําท่านชอ้ปปิ&งที"อิออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า อสิระ

ให้ท่านได้ช้อปปิ&งสนิค้าอุปโภคบรโิภคมากมาย อาทเิช่น ชาเขยีว กาแฟ ขนมต่างๆ 
ของใชใ้นบา้น เครื"องสาํอางค ์ฯลฯ   

คํ�า                    อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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10 ก.พ. 62         อาซาฮีคาว่า >> ซปัโปโร >> สกีรีสอรต์ (กิจกรรมกระดานเลื1อน) >> โอตาร ุ>>  
                          พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> คลองโอตาร ุ>> เทศกาลประดบัแสงเทียน >> 
                          ซปัโปโร 

 

 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่สกีรีสอร์ต  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สเลท 

(กระดานเลื"อนหมิะ) หากท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื"นๆ ของทางสก ีรสีอรท์ อาท ิ
สก,ี สโนว ์ราฟติ&ง ฯ ท่านต้องชาํระค่ากิจกรรมเอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์(รายการ
อาจมกีารเปลี"ยนแปลงสถานที"เล่นกระดานเลื"อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

เที1ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสู่เมืองโอตาร ุเมอืงท่าที"สาํคญัทางฝ ั "งตะวนัตกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงที"มี

ความเป็นตะวนัตกผสมอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปตัยกรรมของอาคารต่างๆ 
หรอืจะเป็นเสาไฟที"ใช้ตะเกยีงแก๊ส ทําให้บรรยากาศในเมอืงมคีวามโรแมนตคิ พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที
ส่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื+อกล่องดนตรทีี
ท่านชื
นชอบหรอืจะเลอืกจดัทํากล่อง
ดนตรขีองคุณเองที
มเีพยีงชิ+นเดยีวในโลกก็ได้ นอกจากนี+ยงัมนีาฬกิาไอนํ+าโบราณที
ตั +ง
เด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที
มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมอืงโอตาร ุ
จากนั &นนําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที"สะท้อน
บนผิวนํ&าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดบัแสงเทียน 
หรือ Otaru Snow Light Path ยามทอ้งฟ้าเปลี"ยนส ีความมดืเขา้คลอบคลุมทอ้งฟ้า จะ
มกีารจดุเทยีนโคมไฟในคลอง ส่วนบรเิวณรมิคลองและทั "วบรเิวณจะถูกประดบัประดาไป
ดว้ยโคมไฟหมิะและรปูป ั &นน่ารกัจํานวนมาก โดยแสงเทยีนในโคมหมิะอาบไลไ้ปทั "วพื&น
หมิะ ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศที"สวยงาม ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้สู่  
เมืองซปัโปโร  

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
  นําท่านเข้าสู่ที1พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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11 ก.พ. 62         ซปัโปโร >> เทศกาลหิมะซปัโปโรครั ?งที� 70 >>  
                          อิสระท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั 
09.00 น. พาท่านเดินเท้าไปที�สวนสาธารณะโอโดริ เพลิดเพลินและตระการตากับความ

สวยงามของเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครั ?งที�  70 ที"เนรมิต
สวนสาธารณะใจกลางเมอืงให้เป็นลานแสดงโชว์ผลงานศลิปะต่างๆ ที"รงัสรรค์ขึ&นโดย
ศลิปินจากทั &งในประเทศญี"ปุ่นและจากต่างประเทศ รวมไปถงึจากประเทศไทยดว้ย โดย
ผลงานและรา้นรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที"ระลกึ รา้นอาหารมากมาย ทอดตวั
ยาวไปตามถนนใจกลางเมอืง จากดา้นตะวนัออกไปจรดฝ ั "งตะวนัตก และใหท่้านชื"นชม
และร่วมเป็นกําลงัใจให้กบัทมีช่างแกะสลกัจากประเทศไทยที"เคยได้รบัรางวลัชนะเลศิ
จากการเข้าแข่งขนัการแกะสลกัหมิะ จากนั +นอสิระเต็มวนัให้ท่านได้เดนิทางท่องเที"ยว
และสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปปิ&งได้อย่างเตม็อิ"มที"ย่านทานุกิและย่านซูซูกิ
โน่ ยา่นชอ้ปปิ&งที"รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้เอาไวท้ี"นี"ที"เดยีว ไม่ว่า
จะเป็นรา้นขายเครื"องสาํอางค ์รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง รา้นขายเสื&อผา้ กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื"มอีกมากมายที"เปิดบรกิารตั &งแต่ช่วงสายของวนัไป
จนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นั &นเป็นแหล่งท่องเที"ยวสําหรบันักท่องราตร ีหรอื
จะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงที"อาคาร JR TOWER เป็นตกึที"สูงที"สุดในซปัโปโร ตั &งอยู่ตดิ
กบัสถานีรถไฟเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทั &งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนย์
อาหาร โดยมจีุดชมววิตั &งอยู่ที"ช ั &น 38 เรยีกว่า T38 ที"ระดบัความสูง 160 เมตร จงึ
มองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั &งกลางวัน กลางคืน 
โดยเฉพาะยามคํ"าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั &งอยู่กลางสวนโอโดร ิส่องสว่างที"จุดกลาง
เมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีึก ESTA ซึ"งที"ชั &น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ"งมอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ นอกจากนี&ยงัมจีดุ
ชมวิวกลางคืนที�ภเูขาโมอิวะ ววิกลางคนืของที"นี"นั &นติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที"ที"ววิ
กลางคนืสวยที"สุดในประเทศญี"ปุน่ ท่านสามารถขึ&นไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และเคเบิ&ล 
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คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที"ยวเชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวตัศิาสตรใ์ห้ท่าน
ไดเ้ขา้เยี"ยมชม (ไมม่รีถบสับรกิาร และไมร่วมค่าเขา้ชมสถานที"ต่างๆ) 

 เที�ยง - คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารมื?อกลางวนัและคํ�า ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เนื?อแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที1พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

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

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื
อศาลเจา้ซปัโปโร แต่เปลี
ยนชื
อ

เพื
อใหส้มกบัความยิ
งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตแห่งนี+จะคอยปกปกัษ์รกัษา 
ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปีระวตัิศาสตร์อันยาวนาน 
เก่าแก่นับพนัปี แต่ที
นี
ก็เป็นที
สําหรบัคนท้องถิ
นได้กราบไหว้สิ
งศกัดิ "สทิธิ "และเป็นศูนย์
รวมจติใจของชาวฮอกไกโด จากนั &นนําท่านออกเดนิทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่าน
เดนิเล่นสมัผสักบับรรยากาศของตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง แหล่งรวมรา้นขายอาหาร
ทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทั &งแบบสดและแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิดให้ท่านได้
เลอืกซื&อกลบัไปเป็นของฝาก 

เที1ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิ&งสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที"มิตซุย 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 ที"ขาย
ผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ที"มาจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้หรอืแมก้ระทั "ง
ขนมของฝากต่างๆ  
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ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื1อทาํการเชค็อิน 
18.00น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที1ยวบินที1 TG681 
23.50น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 7-12 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
**ราคานี.รวมรายการทวัร ์ค่าตั qวเครื1องบิน** 

 
หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครั .งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ.นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ในการเลื1อนการเดินทางหรือเปลี1ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที1ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั.นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิs ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั qว

เครื1องบิน 
ราคาไม่รวมตั qว

เครื1องบิน 

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 

สาํหรบัท่านที1ต้องการพกัเดี1ยว  
เพิ1มท่านละ 

11,900.- บาท 11,900.- บาท 
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3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั qวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที1พกัมายงัสนามบิน
สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที1ก่อนซื.อตั qวเดินทางภายในประเทศ เพื1อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ.าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที1ท่านใช้ เนื1องจากการกาํหนดนํ.าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ.นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั .งนี.ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที1เกิดขึ.น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที1ท่องเที1ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั.นให้ 

อตัราค่าบริการนี.รวม 
 

1. ค่าตั qวโดยสารเครื1องบินไป-กลบั ชั .นประหยดั 
2. ค่านํ.าหนักสมัภาระที1มาพร้อมกบัตั qวเครื1องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ.าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ.าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ.าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ.นเครื1องได้ท่านละ 2 ชิ.นเท่านั.น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ.าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ.นเครื1องได้ท่านละ 2 ชิ.น นํ.าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที1พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที1ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที1มี 3 เตียงเดี1ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที1ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี1ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ.ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ. ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี1ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี1ยว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที1ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที1คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั .งนี.
เป็นไปตามเงื1อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
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การเดินทาง) 
*** เดก็อายุตํ1ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ.นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ1งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํ.ามนั ที1สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที1 14 กนัยายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ1มเติม ในกรณีที1ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ1มภายหลงัจากที1ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% และหกั ณ ที1จ่าย 3 % 
 
อตัราค่าบริการนี.ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที1กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื1องดื1ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื1นๆ ที1มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ.ามนัหรืออื1นๆ ที1มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ.าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที1เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื1นๆ ที1นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ1มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที1ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ.าดื1มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ.าดื1มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื1อนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที1เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั &นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการคนื
เงนิมดัจาํทั &งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการ
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คนืค่าทวัรท์ั &งหมด 
3. กรณทีี"กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  

          หรอืวนัหยดุยาวตามที"รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที"ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื
องจากตั Oวเครื
องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั 
น เมื
อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื
อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิs ในการเปลี1ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั .งนี. ขึ.นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที1สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี1ปุ่ น / การนําสิ1งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื1อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที1ยวบิน ซึ1งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั .งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิs ในการ
เปลี1ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั .งนี. ขึ.นอยู่กบัอตัราแลกเปลี1ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที1เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื1อทางสายการบินและโรงแรมที1พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั.นให้แล้ว
เท่านั.น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ.นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิs ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที1เกิดขึ.นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที1ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื1อนไขต่างๆ ที1ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
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