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HOKKAIDO SNOW FESTIVAL
WITH ICE BREAKER SHIP
6DAYS 5NIGHTS BY TG

เพลิดเพลินกับ 3 เทศกาลฤดูหนาว SAPPORO SNOW FESTIVAL,
SOUNKYO ICE FESTIVAL, OTARU SNOW LIGHT PATH
ซัปโปโร

สกีรีสอร์ท
อาซาฮีคาว่า
โซอึนเคียว
มอนเบทสึ
โอตารุ

SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิ มะครัง. ที1 70 เป็ นหนึงในเทศกาลฤดูหนาวที
ใหญ่ทสุี ดของญีปุน่ , สักการะสิงศักดิสิ" ทธิ " ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, สัมผัสบรรยากาศ ตลาด
ปลายามเช้า, ช้อปปิ+ งแบรนด์ดงั ในราคาสบายกระเป๋าทีมิ ตซุย เอาท์เล็ท และช้อปปิ+ งกัน
ต่อทีย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่ , อิสระเต็มวันกับการท่องเทียวในซัปโปโร
ให้ท่านสนุ กไปกับการเล่นกระดานเลือนหิ มะ หรือเลือกสนุ กกับกิจกรรมหน้าหนาวของ
ทางสกีรสี อร์ต
ลิม+ รสสุดยอดราเม็งขึน+ ชือของเมืองทีหมู่บ้านราเม็ง, เยียมชมเหล่าสัตว์ต่างๆ
ทียกขบวนกันมาเรียกรอยยิม+ และแสงแฟลชจากผูเ้ ข้าชมทีสวนสัตว์อาซาฮียาม่า,
เพลิดเพลินกับการเลือกซือ+ สินค้าของฝากทีอิ ออน มอลล์
ชมความงดงามของนํ.าตกริวเซย์ & นํ.าตกกิ งกะ ซึงติดอันดับ 1 ใน 100 ของนํ+าตกญีปุ่น
ทีสวยทีสุด, เทียวชมงานเทศกาลฤดูหนาว Sounkyo Ice Festival ซึงจะจัด แสดง
ประติมากรรมรูปแบบต่างๆ ทีทําจากหิมะและนํ+าแข็ง

สัมผัสประสบการณ์ นัง1 เรือตัดนํ.าแข็งที1ทะเลโอคอตส์
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถชี วี ติ
ั
2 ฝงคลอง
ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปตั ยกรรมตะวันตก,
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ชมเทศกาลประดับแสงเทียนริมคลองโอตารุ ในยามคํ"าคืน แสงเทียนในโคมทีอ" าบไล้ไป
ทัวพื
" น& หิมะ ให้ท่านได้ด"มื ดํ"ากับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปู + ออนเซ็น 1 คืน + ล่องเรือตัดนํ.าแข็ง
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กําหนดการเดินทางวันที1 7-12 กุมภาพันธ์ 2562
07 ก.พ. 62

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

05.00 น.

พร้อมกันที1สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน. ที1 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื1อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน. ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี1ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที1ยวบิ นที1 TG680
เดิ นทางถึงสนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี1ปนุ่
หลังจากผ่านขัน. ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่
เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญีปุน่
ผังเมืองซัปโปโรมีล กั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่ างจากบรรดาหมู่บ้านและเมือง
ทัวไปในญีปุ่น ซึงได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน+ ผังเมืองจึง
ถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืน+ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
รับประทานอาหารคํา1 ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ที1พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

08.00 น.
16.25 น.

คํา1

08 ก.พ. 62

ซัปโปโร >> อาซาฮีคาว่า >> สวนสัตว์อาซาฮียาม่า >> หมู่บ้านราเม็ง >>
โซอึนเคียว >> นํ.าตกกิ งกะ&ริ วเซย์ >> โซอึนเคียว ไอซ์ เฟสติ วลั

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั
นําท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่าเพือเช้าชมสวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี+
เปิ ดขึน+ เมือปี 1967 เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึงและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญีปุ่น
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีหาชมได้
ยาก และสวนสัตว์แห่งนี+ยงั ถือได้ว่าเป็ น ต้นแบบของสวนสัตว์ทงั + หมดของญีปุ่น ทัง+ ใน
เรืองของการออกแบบให้เข้ากับสิงแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื+อทีอันกว้างใหญ่ราว
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เที1ยง
บ่าย

คํา1

กับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่าง
ใกล้ชดิ อาทิเช่น หมีขวั + โลกหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวนํ+ า, กวางเรนเดียร์, ลิง
อุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะ และยังมีสตั ว์น้อยใหญ่อกี มากมายทีรอคอยการมาเยือน จากนัน+
นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านราเม็ง หมู่บา้ นทีได้รวบรวมร้านราเม็งชือดัง 8 ร้านในเมืองอา
ซาฮีคาว่ามาอยูร่ วมกัน ซึงราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี+เกิดขึน+ ภายหลังสงครามโลกครัง+
ที 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
แบบต่างๆ เพือให้ต่างจากรูปแบบของราเม็งทีมีอยู่ก่อนหน้านี+ จนในทีสุดก็โด่งดังเป็ นที
ยอมรับ หมูบ่ า้ นราเม็งเปิดให้บริการครัง+ แรกเมือปีค.ศ.1996
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็งตามอัธยาศัย
นํ าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่ งชาติ โซอึนเคี ยว หรือทีภาษาญีปุ่นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่
เมฆ” เพือนํ าท่านสู่นํ.าตกกิ งกะและนํ. าตกริ วเซย์ นํ+ าตกกิงกะถูกเรียกอีกชือว่านํ+ าตกสี
เงิน เพราะในฤดูรอ้ นจะเห็นนํ+ าไหลเป็ นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายดูอ่อนช้อย
งดงาม จนมีผใู้ ห้สมญานามว่าอนนะดะกิหรือนํ+าตกผูห้ ญิง ส่วนนํ+าตกริวเซย์ทอยู
ี ่ใกล้ๆ กัน
ก็ได้รบั สมญานามว่าโอะโตะโกะดะกิหรือนํ+ าตกผูช้ าย เพราะลักษณะของเส้นนํ+ าตกทีใหญ่
กว่า เมือไหลออกมาจากช่องภูผาจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กบั ผูช้ ายและได้รบั คัดเลือกให้ตดิ
อับดับ 1 ใน 100 แห่งของนํ+ าตกญีปุ่นทีสวยงาม โดยในช่วงฤดูหนาวนัน+ นํ+ าตกจะ
กลายเป็ นนํ+าแข็ง ยามเมือสะท้อนแสงแดดทําให้เกิดแสงระยิบระยับ มีความสวยงามไปอีก
แบบ จากนัน+ นํ าท่านชมเทศกาลนํ.าแข็งโซอึ นเคียว เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอึน
เคียว โดยจะจัดแสดงประติมากรรมทีทําจากหิมะและนํ+ าแข็ง อาทิ เสานํ+ าแข็ง อุ โ มงค์
นํ+ าแข็ง และโดมนํ+ าแข็งบนพืน+ ทีกว่า 10,000 ตารางเมตร ตลอดแนวแม่น+ํ าอิชคิ าริ ซึงใน
ตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟหลากสีงดงามตระการตา
นําท่ านเข้าสู่ที1พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว
รับประทานอาหารคํา1 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิ เศษ !! ให้ท่านได้อิ1มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
ผ่อนคลายกับการแช่นํ.าแร่ธรรมชาติ ที1อดุ มไปด้วยแร่ธาตุที1มีสรรพคุณในการ
รักษาโรคต่ างๆ ซึ1งเชื1อกันว่า ถ้าได้แช่ นํ.าแร่แล้วจะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ.น

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

P a g e |4

09 ก.พ. 62

โซอึนเคียว >> มอนเบ็ทสึ >> >> ล่องเรือตัดนํ.าแข็ง >> อาซาฮีคาว่า >>
อิ ออน มอลล์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั
นํ าท่านออกเดินทางสู่เมืองมอนเบ็ทสึ เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไก
โด เป็ นเมืองท่าสําคัญและติดกับทะเลโอคอตส์ ซึงเป็ นเมืองทีอุดมไปด้วยอาหารทะเล
สดๆ คุณภาพสูง รสชาติอร่อย เป็ นเมืองศูนย์กลางการวิจยั ในระดับสากลในการจัดงาน
ประชุมเกียวกับทะเลนํ+ าแข็ง นํ าท่านสัมผัสประสบการณ์ การล่องเรือตัดนํ. าแข็ง (Ice
Breaker) โดยแผ่นนํ+าแข็งขนาดใหญ่นนั + ได้ลอยมาจากขัว+ โลกเหนือลงมายังบริเวณทะเล
โอคอตส์ ในช่ วงเดือ นกุ มภาพันธ์จะพบแผ่ นนํ+ าแข็ง มากทีสุ ด โดยบริเ วณใต้ท้องเรือ
ด้านหน้ านัน+ จะมีอุปกรณ์ คล้ายสว่านยัก ษ์ติดตัง+ อยู่ เมือเรือล่ องไปชนกับแผ่ นนํ+ าแข็ง
สว่านก็จะตัดแผ่นนํ+ าแข็งขนาดยักษ์ไปเรือยๆ ทําให้เรือสามารถล่องต่อไปได้ และใน
บางครัง+ ก็จะมีเหล่าสัตว์ขวั + โลกเหนือลอยมาพร้อมแผ่นนํ+ าแข็งด้วยอาทิเช่นแมวนํ+ าและ
นกอินทรียท์ ะเล
(หมายเหตุ : การล่องเรือและปริ มาณแผ่นนํ.าแข็งขึ.นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศในวันนัน. ๆ หากเรือ
ไม่สามารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษทั จะพาท่านไปโอคอตส์ ทาวเวอร์ แทน)
เที1ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดิ นทางกลับสู่เมืองอาซาฮีคาว่า นํ าท่านช้อปปิ& งทีอ" ิ ออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปปิ& ง สินค้าอุ ปโภคบริโ ภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขียว กาแฟ ขนมต่ างๆ
ของใช้ในบ้าน เครือ" งสําอางค์ ฯลฯ
คํา
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับเที ยบเท่า 3 ดาว
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10 ก.พ. 62

อาซาฮีคาว่า >> ซัปโปโร >> สกีรีสอร์ต (กิ จกรรมกระดานเลื1อน) >> โอตารุ >>
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> คลองโอตารุ >> เทศกาลประดับแสงเทียน >>
ซัปโปโร

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั
นํ า ท่ า นออกเดิน ทางสู่ ส กี รี ส อร์ต อิส ระให้ ท่ า นได้ ส นุ ก สนานกับ กิ จ กรรม สเลท
(กระดานเลื"อนหิมะ) หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื"นๆ ของทางสกี รีสอร์ท อาทิ
สกี, สโนว์ ราฟติง& ฯ ท่านต้องชําระค่ากิ จกรรมเอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการ
อาจมีการเปลีย" นแปลงสถานทีเ" ล่นกระดานเลื"อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ั " นตกของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองทีม" ี
เดินทางสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าทีส" าํ คัญทางฝงตะวั
ความเป็ นตะวันตกผสมอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปตั ยกรรมของอาคารต่ างๆ
หรือจะเป็ นเสาไฟที"ใช้ตะเกียงแก๊ส ทําให้บรรยากาศในเมืองมีความโรแมนติค พาท่าน
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทีส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน
ภายในอาคารท่ า นจะได้ ช มวิ ว ัฒ นาการของกล่ อ งดนตรีแ ละกล่ อ งดนตรีโ บราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซือ+ กล่องดนตรีทท่ี านชืนชอบหรือจะเลือกจัดทํากล่อง
ดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชิ+นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี+ยงั มีนาฬิกาไอนํ+ าโบราณทีตัง+
เด่ น อยู่ห น้ า อาคารพิพ ิธ ภัณ ฑ์ ทีมีอ ายุก ารใช้ง านนานนั บศตวรรษคู่ก ับ เมือ งโอตารุ
จากนัน& นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที"สะท้อน
บนผิวนํ& าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดับแสงเที ย น
หรือ Otaru Snow Light Path ยามท้องฟ้าเปลีย" นสี ความมืดเข้าคลอบคลุมท้องฟ้า จะ
มีการจุดเทียนโคมไฟในคลอง ส่วนบริเวณริมคลองและทัวบริ
" เวณจะถูกประดับประดาไป
ั & ารักจํานวนมาก โดยแสงเทียนในโคมหิมะอาบไล้ไปทัวพื
ด้วยโคมไฟหิมะและรูปปนน่
" &น
หิมะ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศทีส" วยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าสู่
เมืองซัปโปโร
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที1พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เที1ยง
บ่าย

คํา
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11 ก.พ. 62

ซัปโปโร >> เทศกาลหิ มะซัปโปโรครัง? ที 70 >>
อิ สระท่องเทียวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที1พกั
พาท่ า นเดิ น เท้ า ไปที สวนสาธารณะโอโดริ เพลิด เพลิน และตระการตากับ ความ
สวยงามของเทศกาลหิ ม ะ Sapporo Snow Festival ครัง? ที 70 ที"เ นรมิต
สวนสาธารณะใจกลางเมืองให้เป็ นลานแสดงโชว์ผลงานศิลปะต่ างๆ ที"รงั สรรค์ขน&ึ โดย
ศิลปินจากทัง& ในประเทศญี"ปุ่นและจากต่างประเทศ รวมไปถึงจากประเทศไทยด้วย โดย
ผลงานและร้านรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายของที"ระลึก ร้านอาหารมากมาย ทอดตัว
ั " นตก และให้ท่านชื"นชม
ยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝงตะวั
และร่วมเป็ นกําลังใจให้กบั ทีมช่างแกะสลักจากประเทศไทยที"เคยได้รบั รางวัลชนะเลิศ
จากการเข้าแข่งขันการแกะสลักหิมะ จากนัน+ อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที"ยว
และสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ& งได้อย่างเต็มอิม" ทีย" ่านทานุกิและย่านซูซูกิ
โน่ ย่านช้อปปิ&งทีร" วบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ทน"ี "ีทเ"ี ดียว ไม่ว่า
จะเป็ นร้านขายเครือ" งสําอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสือ& ผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื"มอีก มากมายที"เปิ ดบริก ารตัง& แต่ ช่วงสายของวันไป
จนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกโิ น่ นัน& เป็ นแหล่งท่องเทีย" วสําหรับนักท่องราตรี หรือ
จะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูงทีอ" าคาร JR TOWER เป็ นตึกทีส" ูงทีส" ุดในซัปโปโร ตัง& อยู่ตดิ
กับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง& ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์
อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง& อยู่ท"ชี นั & 38 เรียกว่า T38 ที"ระดับความสูง 160 เมตร จึง
มองเห็ น ทิว ทัศ น์ เ หนื อ เมือ งซัป โปโรได้ ก ว้ า งไกลสวยงามทัง& กลางวัน กลางคื น
โดยเฉพาะยามคํ"าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั & อยู่กลางสวนโอโดริ ส่องสว่างทีจ" ุดกลาง
เมือง บริเวณเดียวกันมีตึก ESTA ซึ"งที"ชนั & 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ"งมีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ นอกจากนี&ยงั มีจดุ
ชมวิ วกลางคื นที ภูเขาโมอิ วะ วิวกลางคืนของที"น"ีนัน& ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที"ท"วี วิ
กลางคืนสวยทีส" ุดในประเทศญีป" นุ่ ท่านสามารถขึน& ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิล&
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เทียง - คํา

คาร์ หรือหากต้องการท่องเที"ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั มีหมู่บ้านประวัตศิ าสตร์ให้ท่าน
ได้เข้าเยีย" มชม (ไม่มรี ถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต" ่างๆ)
อิ สระรับประทานอาหารมื?อกลางวันและคํา ตามอัธยาศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟด,
ู้ เจงกิ สข่าน(เนื? อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นําท่านเข้าสู่ที1พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

12 ก.พ. 62

ซัปโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> มิ ตซุย เอาท์เล็ต
>> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชือศาลเจ้าซัปโปโร แต่เปลียนชือ
เพือให้สมกับความยิงใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี+จะคอยปกปกั ษ์รกั ษา
ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีค วามสงบสุ ข ถึง แม้จะไม่ ไ ด้มปี ระวัติศ าสตร์อ ันยาวนาน
เก่าแก่นับพันปี แต่ทนีี ก็เป็ นทีสําหรับคนท้องถินได้กราบไหว้สงศั
ิ กดิ "สิทธิ "และเป็ นศูนย์
รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จากนัน& นํ าท่านออกเดินทางสู่ตลาดปลายามเช้ า พาท่าน
เดินเล่นสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดปลาย่านใจกลางเมือง แหล่งรวมร้านขายอาหาร
ทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ทัง& แบบสดและแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิดให้ท่านได้
เลือกซือ& กลับไปเป็ นของฝาก
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ&งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายทีม" ิ ตซุย เอาท์เล็ต ปาร์ค โดยมี
สินค้าจากแบรนด์ดงั พร้อมใจกันลดราคา อาทิเช่น 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 และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ทีข" าย

เที1ยง
บ่าย

ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่างๆ ทีม" าจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้งหรือแม้กระทัง"
ขนมของฝากต่างๆ
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18.00น.
23.50น.

ได้เวลาอันสมควร นําท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื1อทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิ นไทย เที1ยวบิ นที1 TG681
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

กําหนดการเดินทาง 7-12 กุมภาพันธ์ 2562
ราคารวมตั qว
เครื1องบิ น

ราคาไม่รวมตั qว
เครื1องบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

66,900.- บาท

33,600.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

60,300.- บาท

30,300.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

50,300.- บาท

25,300.- บาท

สําหรับท่ านที1 ต้องการพักเดี1ยว
เพิ1 มท่ านละ

11,900.- บาท

11,900.- บาท

อัตราค่าบริ การ

**ราคานี. รวมรายการทัวร์ ค่าตั qวเครื1องบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง. จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ.นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิs ในการเลื1อนการเดิ นทางหรือเปลี1ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที1 ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้ าหรือออกนอกประเทศนัน. ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิs ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั qวเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที1 พกั มายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที1 ก่อนซื. อตั qวเดิ นทางภายในประเทศ เพื1อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ.าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที1 ท่านใช้ เนื1 องจากการกําหนดนํ.าหนักสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึ.นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง. นี. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที1 เกิ ดขึ.น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที1 ท่องเที1 ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
ส่ วนนั น. ให้
อัตราค่ าบริ การนี. รวม
1. ค่ าตั qวโดยสารเครื1องบิ นไป-กลับ ชัน. ประหยัด
2. ค่ านํ.าหนักสัมภาระที1 มาพร้อมกับตั qวเครื1องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้ นํ.าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้ นํ.าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ นํ.าหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึ.นเครื1องได้ ท่านละ 2 ชิ. นเท่ านั น. (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้ นํ.าหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ.นเครื1องได้ ท่านละ 2 ชิ. น นํ.าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที1 พกั ห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที1 ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที1 มี 3 เตี ยงเดี1 ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที1ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสําหรับ 3
ท่ านให้ ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงเดี1 ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ. ล ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ. ล ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน มีเตี ยงเดี1 ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน มีเตี ยงเดี1 ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที1 ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที1คอยอํานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง. นี.
เป็ นไปตามเงื1อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
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การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตาํ1 กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ.นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ1งเดี ยว ***
7. ค่ าภาษี นํ.ามัน ที1 สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที1 14 กันยายน 2561 และท่ านต้ องชําระ
เพิ1 มเติ ม ในกรณี ที1ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ1 มภายหลังจากที1 ท่านได้ ทาํ การ
จองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่ าเพิ1 ม 7% และหัก ณ ที1 จ่าย 3 %
อัตราค่ าบริ การนี. ไม่รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดิ นทางไทย, หนังสื อเดิ นทางเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ าทํา
ใบอนุญาตที1 กลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
2. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครื1องดื1 ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื1 นๆ ที1 มิได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ านํ.ามันหรืออื1 นๆ ที1 มิได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ านํ.าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที1เกิ นกว่ าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ าประกันอื1 นๆ ที1 นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ1 มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที1 ยวบิ นล่ าช้ าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่ านํ.าดื1 มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การนํ.าดื1 มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื1อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที1 เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่ าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน& ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ tในการคืน
เงินมัดจําทัง& หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ tในการ
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คืนค่าทัวร์ทงั & หมด
3. กรณีทก"ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร" ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย" วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั Oวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิs ในการเปลี1ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง. นี. ขึ.นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสําคัญที1 สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี1 ปุ่น / การนําสิ1 งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื1 อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที1 ยวบิ น ซึ1 งทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้
ท่ านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง. หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิs ในการ
เปลี1ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง. นี. ขึ.นอยู่กบั อัตราแลกเปลี1ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที1เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษัทสามารถคื นเงิ นมัดจําหรือค่ าทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมื1อทางสายการบิ นและโรงแรมที1 พกั ได้ ทาํ การพิ จารณาคื นเงิ นส่ วนนั น. ให้ แล้ ว
เท่ านัน.
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ.นและมีเหตุทาํ ให้ การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิs ในการคื นเงิ นจนกว่ าจะได้ รบั การยื นยันว่ าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายที1 เกิ ดขึ.นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที1 ท่านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื1อนไขต่ างๆ ที1 ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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