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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 เป็นหน่ึงในเทศกาลฤดูหนาวที่
ใหญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่น, สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, สมัผสับรรยากาศ ตลาด
ปลายามเช้า, ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัในราคาสบายกระเป๋าที่มิตซุย เอาท์เลท็ และช้อปป้ิงกนั
ต่อทีย่่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่, อสิระเตม็วนักบัการท่องเทีย่วในซปัโปโร  

สกีรีสอรท์ ให้ท่านสนุกไปกบัการเล่นกระดานเล่ือนหิมะ หรอืเลอืกสนุกกบักจิกรรมหน้าหนาวของ
ทางสกรีสีอรต์ 

อาซาฮีคาว่า  ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึ้นชื่อของเมอืงทีห่มู่บ้านราเมง็, เยีย่มชมเหล่าสตัวต่์างๆ  
   ทีย่กขบวนกนัมาเรยีกรอยยิ้มและแสงแฟลชจากผูเ้ข้าชมที่สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, 
   เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิค้าของฝากทีอิ่ออน มอลล ์

โซอึนเคียว  ชมความงดงามของน้ําตกริวเซย ์& น้ําตกกิงกะ ซึ่งติดอนัดบั 1 ใน 100 ของน้ําตกญี่ปุ่น
ที่สวยที่สุด, เที่ยวชมงานเทศกาลฤดูหนาว Sounkyo Ice Festival ซึ่งจะจดัแสดง
ประตมิากรรมรปูแบบต่างๆ ทีท่าํจากหมิะและน้ําแขง็ 

มอนเบทสึ สมัผสัประสบการณ์นัง่เรือตดัน้ําแขง็ท่ีทะเลโอคอตส ์
โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์แห่งวถิีชวีติ 

2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลบัสวยงามด้วยสถาปตัยกรรมตะวนัตก, 
เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

  ชมเทศกาลประดบัแสงเทียนริมคลองโอตาร ุในยามค ่าคนื แสงเทยีนในโคมที่อาบไล้ไป
ทัว่พืน้หมิะ ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ   
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พิเศษ !! บฟุเฟตข์าป ู+ ออนเซน็ 1 คืน + ล่องเรือตดัน้ําแขง็ 

กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 7-12 กมุภาพนัธ ์2562 

07 ก.พ. 62         สนามบินสวุรรณภมิู 

 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

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

หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ 
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุน่  
ผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมือง
ทัว่ไปในญี่ปุน่ ซึ่งไดร้บัคําแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึ
ถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่าเพื่อเชา้ชมสวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี้
เปิดขึน้เมื่อปี 1967 เป็นสวนสตัวย์อดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น 
ให้ท่านได้เพลิดเพลนิกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาติของเหล่าสตัว์เมอืงหนาวที่หาชมได้
ยาก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัถอืได้ว่าเป็น ต้นแบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่น ทัง้ใน
เรื่องของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างกลมกลนืและเนื้อทีอ่นักวา้งใหญ่ราว
กบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่าง
ใกลช้ดิอาทเิชน่ หมขี ัว้โลกหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวน้ํา, กวางเรนเดยีร์, ลงิ
อุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ และยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายทีร่อคอยการมาเยอืน จากนัน้
นําท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านราเมง็ หมู่บา้นทีไ่ดร้วบรวมรา้นราเมง็ชือ่ดงั 8 รา้นในเมอืงอา
ซาฮคีาวา่มาอยู่รวมกนั ซึ่งราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาวา่นี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้
ที ่2 ชาวอาซาฮคีาวา่พยายามสร้างเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใชค้วามคดิสร้างสรรค์ใน
แบบต่างๆ เพื่อใหต้่างจากรูปแบบของราเมง็ทีม่อียู่ก่อนหน้านี้ จนในที่สุดกโ็ด่งดงัเป็นที่
ยอมรบั หมู่บา้นราเมง็เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อปีค.ศ.1996   

เท่ียง         อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่อทุยานแห่งชาติโซอึนเคียว หรอืที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่

เมฆ” เพื่อนําท่านสู่น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย ์น้ําตกกงิกะถูกเรยีกอกีชื่อว่าน้ําตกสี
เงนิ เพราะในฤดูร้อนจะเหน็น้ําไหลเป็นเส้นสขีาวเลก็ไขวไ้ปมาคล้ายเส้นด้ายดูอ่อนชอ้ย
งดงาม จนมผีูใ้หส้มญานามวา่อนนะดะกหิรอืน้ําตกผูห้ญงิ ส่วนน้ําตกรวิเซยท์ีอ่ยู่ใกล้ๆ  กนั
กไ็ดร้บัสมญานามวา่โอะโตะโกะดะกหิรอืน้ําตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเส้นน้ําตกที่ใหญ่
กวา่ เมื่อไหลออกมาจากชอ่งภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้ายและได้รบัคดัเลอืกให้ตดิ
อบัดบั 1 ใน 100 แห่งของน้ําตกญี่ปุ่นที่สวยงาม โดยในช่วงฤดูหนาวนัน้น้ําตกจะ
กลายเป็นน้ําแขง็ ยามเมื่อสะทอ้นแสงแดดทําใหเ้กดิแสงระยบิระยบั มคีวามสวยงามไปอกี
แบบ จากนัน้นําท่านชมเทศกาลน้ําแขง็โซอึนเคียว เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอึน
เคียว โดยจะจดัแสดงประตมิากรรมที่ทําจากหิมะและน้ําแขง็ อาทิ เสาน้ําแขง็ อุโมงค์
น้ําแขง็ และโดมน้ําแขง็บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ตลอดแนวแม่น้ําอชิคิาริ ซึ่งใน
ตอนกลางคนืจะมกีารประดบัประดาไฟหลากสงีดงามตระการตา 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  พิเศษ !! ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟต์ขาป ู

ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคณุในการ
รกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่า ถ้าได้แช่น้ําแร่แล้วจะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
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09 ก.พ. 62         โซอึนเคียว >> มอนเบท็สึ >> >> ล่องเรือตดัน้ําแขง็ >> อาซาฮีคาว่า >> 
                          อิออน มอลล ์ 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองมอนเบท็สึ เมอืงทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไก

โด เป็นเมอืงท่าสําคญัและตดิกบัทะเลโอคอตส์ ซึ่งเป็นเมอืงที่อุดมไปด้วยอาหารทะเล
สดๆ  คุณภาพสูง รสชาตอิร่อย เป็นเมอืงศนูยก์ลางการวจิยัในระดบัสากลในการจดังาน
ประชุมเกี่ยวกบัทะเลน้ําแขง็ นําท่านสมัผสัประสบการณ์การล่องเรือตัดน้ําแขง็ (Ice 
Breaker) โดยแผน่น้ําแขง็ขนาดใหญ่นัน้ไดล้อยมาจากขัว้โลกเหนือลงมายงับรเิวณทะเล
โอคอตส์ ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์จะพบแผ่นน้ําแขง็มากที่สุด โดยบริเวณใต้ท้องเรือ
ด้านหน้านัน้จะมีอุปกรณ์คล้ายสว่านยกัษ์ติดตัง้อยู่ เมื่อเรือล่องไปชนกบัแผ่นน้ําแขง็ 
สว่านกจ็ะตดัแผ่นน้ําแขง็ขนาดยกัษ์ไปเรื่อยๆ ทําให้เรือสามารถล่องต่อไปได้  และใน
บางครัง้กจ็ะมเีหล่าสตัวข์ ัว้โลกเหนือลอยมาพร้อมแผ่นน้ําแขง็ด้วยอาทเิช่นแมวน้ําและ
นกอนิทรยีท์ะเล 

 (หมายเหตุ : การล่องเรือและปริมาณแผน่น้ําแขง็ขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศในวนันัน้ๆ หากเรือ    
 ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัจะพาท่านไปโอคอตส ์ทาวเวอร ์แทน)  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



P a g e  | 5 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (VTG) HOKKAIDO SNOW FESTIVAL WITH ICE BREAKER SHIP 6DAYS 5NIGHTS (TG ) 

บ่าย  เดินทางกลบัสู่เมืองอาซาฮีคาว่า น าท่านชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า อสิระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขยีว กาแฟ ขนมต่างๆ 
ของใชใ้นบา้น เครื่องส าอางค ์ฯลฯ   

ค า่                    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 
 
 

 

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 ของทางสก ีรสีอร์ท อาท ิ
สก,ี สโนว ์ราฟติง้ ฯ ท่านต้องช าระค่ากิจกรรมเอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์(รายการ
อาจมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ล่นกระดานเลื่อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสู่เมืองโอตาร ุเมอืงท่าทีส่ าคญัทางฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงที่มี

ความเป็นตะวนัตกผสมอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปตัยกรรมของอาคารต่างๆ 
หรอืจะเป็นเสาไฟทีใ่ชต้ะเกยีงแก๊ส ท าให้บรรยากาศในเมอืงมคีวามโรแมนตคิ พาท่าน
เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิว ัฒนาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรทีีท่า่นชืน่ชอบหรอืจะเลอืกจดัทํากล่อง
ดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมีนาฬกิาไอน้ําโบราณที่ตัง้
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เด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่ก ับเมืองโอตารุ 
จากนัน้น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อน
บนผวิน ้าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดบัแสงเทียน 
หรือ Otaru Snow Light Path ยามทอ้งฟ้าเปลีย่นส ีความมดืเขา้คลอบคลุมท้องฟ้า จะ
มกีารจุดเทยีนโคมไฟในคลอง ส่วนบรเิวณรมิคลองและทัว่บรเิวณจะถูกประดบัประดาไป
ดว้ยโคมไฟหมิะและรูปป ัน้น่ารกัจ านวนมาก โดยแสงเทยีนในโคมหมิะอาบไล้ไปทัว่พื้น
หมิะ ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศทีส่วยงาม ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้สู่  
เมืองซปัโปโร  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

11 ก.พ. 62         ซปัโปโร >> เทศกาลหิมะซปัโปโรครัง้ท่ี 70 >>  
                          อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.00 น. พาท่านเดินเท้าไปท่ีสวนสาธารณะโอโดริ เพลิดเพลินและตระการตากับความ

สวยงามของเทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival ครัง้ท่ี  70 ที่เนรมิต
สวนสาธารณะใจกลางเมอืงให้เป็นลานแสดงโชวผ์ลงานศลิปะต่างๆ ที่รงัสรรค์ขึน้โดย
ศลิปินจากทัง้ในประเทศญี่ปุน่และจากต่างประเทศ รวมไปถงึจากประเทศไทยด้วย โดย
ผลงานและรา้นรวงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ ร้านอาหารมากมาย ทอดตวั
ยาวไปตามถนนใจกลางเมอืง จากดา้นตะวนัออกไปจรดฝ ัง่ตะวนัตก และให้ท่านชื่นชม
และร่วมเป็นก าลงัใจให้กบัทมีช่างแกะสลกัจากประเทศไทยที่เคยได้รบัรางวลัชนะเลิศ
จากการเขา้แข่งขนัการแกะสลกัหมิะ  จากนัน้อสิระเตม็วนัให้ท่านได้เดนิทางท่องเที่ยว
และสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้อย่างเตม็อิม่ที่ย่านทานุกิและย่านซูซูกิ
โน่ ย่านชอ้ปป้ิงทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกวา่ 200 รา้นคา้เอาไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีว ไม่ว่า
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จะเป็นรา้นขายเครื่องส าอางค ์รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง รา้นขายเสือ้ผา้ กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิดบริการตัง้แต่ช่วงสายของวนัไป
จนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันักท่องราตรี หรอื
จะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงทีอ่าคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิ
กบัสถานีรถไฟเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์
อาหาร โดยมีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ช ัน้ 38 เรียกว่า T38 ที่ระดบัความสูง 160 เมตร จึง
มองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวัน  กลางคืน 
โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที่จุดกลาง
เมือง  บริเวณเดียวกนัมีตึก ESTA ซึ่งที่ช ัน้ 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ นอกจากนี้ยงัมจีุด
ชมวิวกลางคืนท่ีภเูขาโมอิวะ ววิกลางคนืของที่นี่นัน้ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ววิ
กลางคนืสวยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุน่ ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาดว้ยกระเชา้และเคเบิ้ล 
คาร ์หรอืหากตอ้งการท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร์ กย็งัมหีมู่บ้านประวตัศิาสตร์ให้ท่าน
ไดเ้ขา้เยีย่มชม (ไม่มรีถบสับรกิาร และไม่รวมค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ) 

 เท่ียง - ค า่  อิสระรบัประทานอาหารมือ้กลางวนัและค า่ ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

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

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อศาลเจ้าซปัโปโร แต่เปลี่ยนชื่อ

เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตแห่งนี้จะคอยปกปกัษ์รกัษา 
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ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน 
เก่าแก่นบัพนัปี แต่ที่นี่กเ็ป็นที่สําหรบัคนท้องถิน่ได้กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศูนย์
รวมจติใจของชาวฮอกไกโด จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่าน
เดนิเล่นสมัผสักบับรรยากาศของตลาดปลาย่านใจกลางเมอืง แหล่งรวมร้านขายอาหาร
ทะเลสายพนัธุ์ต่างๆ ทัง้แบบสดและแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิดให้ท่านได้
เลอืกซื้อกลบัไปเป็นของฝาก 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายทีมิ่ตซุย เอาทเ์ลต็ ปารค์ โดยมี

สนิคา้จากแบรนดด์งัพรอ้มใจกนัลดราคา อาทเิชน่ 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 จะมซีปุเปอรม์ารเ์กต็เลก็ๆ ทีข่าย
ผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่า่จะของสด, ของแหง้หรอืแมก้ระทัง่
ขนมของฝากต่างๆ  
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 

18.00น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG681 

23.50น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทาง 7-12 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

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

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

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

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

11,900.- บาท 11,900.- บาท 
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ส่วนนัน้ให้ 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น้ําหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

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

*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
8. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 
การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อชาํระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
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หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 


