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ICE BREAKER

 

 

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด
ดินแดนแห่งอาทิตยอุ์ทยั

ซปัโปโร   สนุกสนาน
อาซาฮีคาว่า  ลิ	มรสสุดยอดราเม็งขึ	นชื� อของเมืองที�

ที� ยกขบวนกนัมาเรียกรอยยิ	มและแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมที�
อาซาฮียาม่า

โซอุนเคียว พาทา่นสูดอากาศบริสุทธิ'  ณ อุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว ชมความงามของ 
นํ%าตกริวเซ และนํ%าตกกิงกะ

มอนเบทสึ สมัผสัประสบการณน์ั +งเรือตดันํ%าแข็ง
โอตารุ เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของ

แหง่วิถีชีวิต
สถาปัตยกรรมตะวนัตก
ดนตรี 

 

พเิศษ !! ออนเซ็น 
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ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี+ปุ่ น
ดินแดนแห่งอาทิตยอุ์ทยั 

สนุกสนานชอ้ปปิ	 งที� ย่านทานูกิและย่านซซูกิูโน่  
ลิ	มรสสุดยอดราเม็งขึ	นชื� อของเมืองที�หมู่บา้นราเม็ง, เยี� ยมชมเหลา่สตัวต์า่งๆ 
ที� ยกขบวนกนัมาเรียกรอยยิ	มและแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมที�  สวนสตัว์
อาซาฮียาม่า,เพลิดเพลิน กบัการเลือกซื	 อสินคา้ของฝากที�
พาทา่นสูดอากาศบริสุทธิ'  ณ อุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว ชมความงามของ 
นํ%าตกริวเซ และนํ%าตกกิงกะ  

สมัผสัประสบการณน์ั +งเรือตดันํ%าแข็งที+ทะเลโอคอตส์
เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ

ถีชีวิต 2 ฝั�งคลอง ที� ยงัคงกลิ� นอายอารยธรรมญี� ปุ่นแตก่ลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก, เพลิดเพลินกบัเสียงเพลงจาก

 

ออนเซ็น 1 คืน + ลอ่งเรือตดันํ�าแข็ง

13-17 / 27 กมุภาพนัธ ์- 02 มีนาคม

SHIP 

ประเทศญี+ปุ่ น  

เยี� ยมชมเหลา่สตัวต์า่งๆ  
สวนสตัว ์
อิออน มอลล ์

พาทา่นสูดอากาศบริสุทธิ'  ณ อุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว ชมความงามของ 

ที+ทะเลโอคอตส ์
คลองโอตารุ เอกลกัษณ์

ที� ยงัคงกลิ� นอายอารยธรรมญี� ปุ่นแตก่ลบัสวยงามดว้ย
เพลิดเพลินกบัเสียงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่อง

ลอ่งเรือตดันํ�าแข็ง 

มีนาคม 2563 



 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.30น.  พรอ้มกนัที+สนามบินสุวรรณภูมิ ชั%นที+ 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย  
เคานเ์ตอร ์D เพื+อเตรียมตวัเดินทางและผ่านขั%นตอนการเช็คอิน 

23.55น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยเที+ยวบิน TG670 
 

วนัที+สอง           ซปัโปโร - อาซาฮีคาว่า - หมู่บา้นราเม็ง -สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า  
                      พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกยาม่า-โซอึนเคียว 

 

 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั 
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี+ปุ่ น หลงัจากผ่านขั%นตอน

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นําทา่นออกเดินทางสู ่หมู่บา้นราเม็ง หมูบ่า้นที� ได ้
รวบรวมเอารา้นราเม็งชื� อดงั 8 รา้นในเมืองอาซาฮีคาวา่มาอยูร่วมกนั เปิดใหบ้ริการครั	งแรกเมื� อ
ปีค.ศ.1996 ซึ� งราเม็งในสไตลอ์าซาฮีคาวา่นี	 เกิดขึ	นภายหลงัสงครามโลกครั	งที�  2 ชาวอาซาฮีคา
วา่พยายามสรา้งเอกลกัษณข์องตวัเองโดยใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นแบบตา่งๆ เพื� อใหแ้ตกตา่ง
จากรูปแบบของราเม็งที� มีอยูก่อ่นหนา้นี	  จนในที� สุดก็เป็นที� ยอมรับ  

เที+ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเม็ง 
บ่าย นําทา่นเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์หง่นี	 เปิดขึ	นเมื� อปีค.ศ.1967 เป็นสวนสตัว์

ยอดนิยมอนัดบัหนึ� งและยงัอยูเ่หนือสุดของเกาะญี� ปุ่น ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัทว่งทา่อนัเป็น
ธรรมชาติของเหลา่สตัวเ์มืองหนาวที� หาชมไดย้าก และสวนสตัวแ์หง่นี	 ยงัถือไดว้า่เป็นตน้แบบ
ของสวนสตัวท์ ั	งหมดของญี� ปุ่น ท ั	งในเรื� องของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิ� งแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
กลมกลืนและเนื	 อที� อนักวา้งใหญร่าวกบัอยูใ่นธรรมชาติจริงๆ สมัผสักบัความน่ารกัของเหลา่สตัว์
เมืองหนาวมากมายอยา่งใกลชิ้ดอาทิเชน่ “หมีข ั	วโลกหนือ”, นกเพนกวิน, นกกระเรียน, แมวนํ	า, 
ลิงอุรังอุตงั, เสือดาวหิมะ, หมีสีนํ	าตาล และยงัมีสตัวน์อ้ยใหญอี่กมากมายที� รอคอยการมาเยี� ยม
เยียน  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติโซอึนเคียว หรือที� ภาษาญี� ปุ่น
แปลวา่ “ชอ่งเขากา้วสูเ่มฆ”  นําทางเดินทางสูเ่มืองอาซาฮิคาว่า เพื� อที� จะไปชมพิพิธภณัฑ์



 

สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ� งเป็นสาเกที� มีชื� อเสียง ในระดบัหวัแถวของญี� ปุ่น เรา
จะไดช้มความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเกที� ขึ	นชื� อแหง่นี	  ใหท้า่นไดชิ้มสาเกรสเลิศ 
นําท่านเขา้สู่ที+พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

คํ +า รบัประทานอาหารคํ+า ณ หอ้งอาหารในโรงแรมที+พกั 

วนัที+สาม          โซอึนเคียว - นํ%าตกกิงกะ & ริวเซย ์- มอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตดันํ%าแข็ง -  
                     อาซาฮีคาว่า - อิออน มอลล ์ 

 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั 
 นําทา่นเดินทางสู่ นํ%าตกกิงกะและนํ%าตกริวเซย ์นํ	าตกกิงกะถูกเรียกอีกชื� อวา่นํ	าตกสีเงิน 

เพราะในฤดูรอ้นจะเห็นนํ	าไหลเป็นเสน้สีขาวเล็กไขวไ้ปมาคลา้ยเสน้ดา้ยดูออ่นชอ้ยงดงาม จนมี
ผูใ้หส้มญานามวา่อนนะดะกิหรือนํ	าตกผูห้ญิง สว่นนํ	าตกริวเซยที์� อยูใ่กล ้ๆ  กนัก็ไดร้ับสมญานาม
วา่โอะโตะโกะดะกิหรือนํ	าตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเสน้นํ	าตกที� ใหญก่วา่ เมื� อไหลออกมา
จากชอ่งภูผาจึงดูแข็งแรงเปรียบไดก้บัผูช้าย นํ	าตกแห่งนี	 ไดร้ับการคดัเลือกใหติ้ดอบัดบั 1 ใน 
100 แหง่ของนํ	าตกที� สวยงามที� สุดของญี� ปุ่น โดยในชว่งฤดูหนาวนั	นนํ	าตกจะกลายเป็นนํ	าแข็ง 
ยามเมื� อสะทอ้นแสงแดดทาํใหเ้กิดแสงระยิบระยบัมีความสวยงามไปอีกแบบ จากนั	น นําทา่น
ออกเดินทางสูเ่มืองมอนเบ็ทสึ เมืองทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองทา่
สาํคญัและติดกบัทะเลโอคอตส ์ซึ� งเป็นเมืองที� อุดมไปดว้ยอาหารทะเลสดๆ คุณภาพสูง รสชาติ
อร่อย เป็นเมืองศูนยก์ลางการวิจยัในระดบัสากลในการจดังานประชุมเกี� ยวกบัทะเลนํ	าแข็ง 

 เที+ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นสมัผสัประสบการณก์ารล่องเรือตดันํ%าแข็ง (Ice Breaker) โดยแผน่นํ	าแข็งขนาดใหญ่
นั	นไดล้อยมาจากขั	วโลกเหนือลงมายงับริเวณทะเลโอคอตส ์ในชว่งเดือนกุมภาพนัธจ์ะพบแผน่
นํ	าแข็งมากที� สุด โดยบริเวณใตท้อ้งเรือดา้นหนา้นั	นจะมีอุปกรณ์คลา้ยสวา่นยกัษ์ติดตั	งอยู ่เมื� อ
เรือลอ่งไปชนกบัแผน่นํ	าแข็ง สวา่นก็จะตดัแผน่นํ	าแข็งขนาดยกัษ์ไปเรื� อยๆ ทาํใหเ้รือสามารถ
ลอ่งตอ่ไปได ้และในบางครั	งก็จะมีเหลา่สตัวข์ ั	วโลกเหนือลอยมาพรอ้มแผน่นํ	าแข็งดว้ยอาทิเชน่
แมวนํ	าและนกอินทรียท์ะเล 

 (หมายเหตุ : การล่องเรือและปริมาณแผ่นนํ%าแข็งขึ%นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในวนันั%นๆ หากเรือ    
 ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัจะพาท่านไปโอคอตส ์ทาวเวอร ์แทน)  



 

จากนั	น นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองอาซาฮีคาว่า นําทา่นชอ้ปปิ	 งที�  อิออน มอลล ์อาซาฮีคา
ว่า อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปปิ	 งสินคา้อุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเชน่ ชาเขียว กาแฟ ขนมตา่งๆ 
ของใชใ้นบา้น เครื� องสาํอางค ์ฯลฯ   

คํ +า                 อิสระรบัประทานอาหารคํ+าตามอธัยาศยั 
นําท่านเขา้สู่ที+พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที+สี+                อาซาฮีคาว่า - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - 
                        ซปัโปโร - ชอ้ปปิ% งย่านซซูกิูโน่และทานูกิ 

 

 
 
 
 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที+พกั 
 นําทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ� งในเมืองโบราณที� เคยเป็นเมืองทา่สําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี� ปุ่น ในสมยักอ่นใชใ้นการขนถา่ยสินคา้ตา่งๆ และทาํการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ� ง 
จนไดชื้� อวา่เป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุดว้ยการสรร
สรา้งอยา่งลงตวัในสไตลยุ์โรป นําทา่นเก็บภาพความประทบัใจกบัวิวแสนโรแมนติคของโกดงัเกา่ที�
สะทอ้นบนผิวนํ	าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหวา่งดินแดนตะวนัออกและตะวนัตก
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และทา่นยงัสามารถเลือกซื	 อสินคา้พื	 นเมืองจากรา้นคา้ตา่งๆ ที� ถูก
ดดัแปลงมาจากโกดงัเมื� อสมยักอ่นไดอี้กดว้ย 

เที+ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย พาทา่นเพลิดเพลินไปกบัเสียงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที� ส่งเสียงดนตรีตอ้นรับทา่น 

ภายในอาคารทา่นจะไดช้มวิวฒันาการของกลอ่งดนตรีและกลอ่งดนตรีโบราณหลากหลายแบบ 
และสามารถเลือกซื	 อกลอ่งดนตรีที� ทา่นชื� นชอบหรือจะเลือกจดัทาํกลอ่งดนตรีของคุณเองที� มี
เพียงชิ	นเดียวในโลกก็ได ้นอกจากนี	 ยงัมีนาฬิกาไอนํ	าโบราณที� ต ั	งเดน่อยูห่นา้อาคารพิพิธภณัฑ ์ที�
มีอายุการใชง้านนานนับศตวรรษคูก่บัเมืองโอตารุ ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบัสู ่เมือง
ซปัโปโร พาทา่นชอ้ปปิ	 งที�  ย่านทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที� รวบรวมรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย
กว่า 200 ร้านคา้ เอาไวที้� นี� ที� เดียวทอ่งเที� ยวไดต้ ั	งแตห่ัวคํ� าจนถึงเที� ยงคืน เพราะเป็นแหล่ง
ทอ่งเที� ยวสาํหรับนักทอ่งราตรีอีกดว้ย 

คํ +า อิสระรบัประทานอาหารคํ+าตามอธัยาศยั 
นําท่านเขา้สู่ที+พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 



 

 

วนัที+หา้            สนามบินซิโตเสะ - สุวรรณภูมิ  

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
            ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 
10.55 น. เหินฟ้าเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที+ยวบิน TG671 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

กําหนดวนัเดินทาง  05-09 / 12-16 มีนาคม 2563   

 

**ราคานี% รวมรายการทวัร ์ค่าตัว̀เครื+องบิน** 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั%งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ%นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิbในการเลื+อนการเดินทาง หรือเปลี+ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ที+ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ขา้หรือ ออกนอกประเทศนั%นๆ  ทางบริษทัสงวนสิทธิbไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่า
กรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนี% รวม 

1. คา่ตัXวโดยสารเครื� องบินไป-กลบั ชั	นประหยดั 
2. คา่ที� พกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที� ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที� ระบุไวใ้นรายการ 
4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกที์� คอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว̀เครื+องบิน ราคาไม่รวมตัว̀เครื+องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 37,900.- 19,900.- 

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 33,900.- 17,900.- 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 28,900.- 12,900.- 

สําหรบัท่านที+ตอ้งการพกัเดี+ยว เพิ+มท่านละ 8,900.- 8,900.- 



 

5. คา่ประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท  
** เด็กอายุตํ +ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึ%นไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ+ง
เดียว ** 

6. คา่ภาษีนํ	ามนั ที� สายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที�  15 พฤศจิกายน 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพิ� มเติม ในกรณีที�
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ� ม  

 
อตัราค่าบริการนี% ไม่รวม 

1. คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลม่สีเหลืองของคนจีนและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออกสาํหรับทา่น 
ที� ถือตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เครื� องดื� ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่นํ	าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที� เกินกวา่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัม 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 
เงื+อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที+เหลือก่อนการเดินทาง 30 
วนั 
 
การยกเลิก:  กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั	นทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ' ในการคืนเงินมดัจาํทั	งหมด 
 
หมายเหตุ :  1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ' ในการเปลี� ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั	งนี	 ขึ	นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัที� สุด ทางบริษทั ฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี� ปุ่น / การนําสิ� งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติสอ่
ไปในทางเสื� อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติตา่งๆ และการยกเลิกเที� ยวบิน  ซึ� งทางบริษทัฯ ไมอ่าจคืนเงินให ้
ทา่นได ้ไมว่า่จาํนวนทั	งหมด หรือ บางสว่น  นอกจากนี	   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ' ในการเปลี� ยนแปลง
ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั	งนี	 ขึ	นอยูก่บัอตัราแลกเปลี� ยนของเงินสกุลเยน 
2.ในกรณีที� เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติตา่งๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร ์ไดก็้ตอ่เมื� อ
ทางสายการบิน และ โรงแรมที� พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินสว่นนั	นใหแ้ลว้เทา่นั	น 

 
บริษทัขอสงวนสิทธิbในการเปลี+ยนแปลงรายการ ทั%งนี% ขึ%นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั%งนี% ขึ%นอยู่กบัอตัราแลกเปลี+ยนของเงินสกลุเยน 


