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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

09 – 13 ม.ค. 2019  

45,900.- 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2019  

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2019  
 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ ( 23.15-06.55 )   ✈ 

 
2 

ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ 
– พิพิธภณัฑ์ถ ำ้น ำ้แข็ง คำมกิำว่ำ – มอมเบ็ทสึ 

-  

HOTEL 
MOMBETSU PRINCE 
HOTEL   OR  SIMILAR 

3 
มอมเบ็ทสึ –  ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง – พิพิธภณัฑ์วทิยำศำสตร์
ทะเลน ำ้แข็งโอคอ็ตสค์ – โซอุนเคยีว – น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริว
เซย์ – “เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคยีว” 

  



 
 HOTEL 

SOUNKYO KANKO  
HOTEL  OR  SIMILAR 

4 
โซอุนเคยีว –ลำนสก ีชิคไิซ โนะ โอกะ รีสอร์ท – ซัปโปโร – 
 ศำลเจ้ำฮอกไกโด – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – “เทศกำลประดับไฟซัป
โปโร” – ซัปโปโร 

  - 
SMILE PREMIUM 
SAPPORO HOTEL  OR  
SIMILAR 

5  สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  ( 10.45-16.45 ) 
 
✈ - -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ 

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 2345 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – พิพธิภณัฑ์ถ ำ้น ำ้แข็ง คำมกิำว่ำ – มอมเบ็ทสึ 
0830 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ช่ือว่าเป็นหลังคา                   
ของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่งอำซำฮีกำว่ำ” 
ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด  ... หมู่บ้านแห่งน้ีประกอบด้วยร้าน                         
ราเมง็ท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมง็ของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมา
และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือก                      
ล้ิมลองรสชาติของราเมง็ร้านเด็ดตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ” เป็นสวนสัตวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลาย
สายพนัธุ์ รวมไปถึงสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลก ... น าท่านต่ืนตากบั “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวน
สัตวใ์ห้ท่านไดบ้นัทึกภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินและอุโมงคใ์ตน้ ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวินว่ายน ้ าไดอ้ยา่งใกลชิ้ดถึง 
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360 องศา ... “หมขีำว ขั้วโลก” ท่ีเดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชม
ความซุกซนของ “แพนด้ำแดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน” และ “ฝูงสุนัขจิ้งจอก” ... นอกจากน้ี
ท่านจะได้พบกับสัตวพ้ื์นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเล ท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกบัเหล่าสัตวน์านาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

น าท่านสู่เมืองคามิคาวะ เพ่ือชม “พิพิธภัณฑ์ถ ้ำน ้ำแข็งคำมิกำว่ำ” เป็นสถานท่ีจดัถ ้ าท่ีท  าจากหิมะ ท่านจะไดช่ื้นชมกบั
ผลงานการป้ันตุ๊กตาหิมะ... นอกจากน้ีภายในถ ้ายงัมีความสวยงามของหิมะท่ีเหมือนกบัอยูใ่นถ ้ าหินงอก หินยอ้ย และ
เชิญชวนท่านพิสูจน์ความเยน็ในระดบั – 41 องศาในห้องพิเศษ นอกจากน้ีให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการป้ันหิมะเป็นรูป
ตุ๊กตา อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : MOMBETSU PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไขเ้จ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่ำม มอมเบ็ทสึ –  ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง – พิพิธภณัฑ์วทิยำศำสตร์ทะเลน ำ้แข็งโอคอ็ตสค์ – โซอุนเคยีว – น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์ 
– “เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคยีว” 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ท่ำเรือตัดหิมะ” (Drift Ice Breaker Terminal) (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 10 นำที) มอมเบ็ทสึ 
เมืองชายฝ่ังทะเลทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตั้งต้น อีกแห่งในการออกเรือไปชมก้อน
น ้าแข็งยกัษ ์ในช่วงฤดูหนาวของญ่ีปุ่น ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม ซ่ึงมีแค่ปีละคร้ังเท่านั้น ...น าท่านเพลิดเพลิน
กับฤดูหนาวของทะเลโอค็อตสค์ด้วยการ “ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง Drift Ice Sightseeing Icebreaker Garinko II” (เปิด
ตั้งแต่ 20 ม.ค.-31 มี.ค. ของทุกปี) ล าใหญ่น้ี ท่ีใตท้อ้งเรือ จะมีสว่านขนาดใหญ่ท่ีแข็งแกร่ง ท าให้สามารถบดเจา้กอ้น
น ้ าแข็งยกัษ์และแล่นตดัทะเลน ้ าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอค็อตสค์ไดอ้ย่างง่ายดาย…สัมผสัธรรมชาติพร้อมชม
ความงามของวิวทะเลโดยรอบ และกอ้นน ้ าแข็งยกัษ ์หรือ Ice Drift สีขาวโพลนท่ีลอยละล่ิว ปลิวละล่อง มาจากขั้วโลก
เหนือ ท่ีปกคลุมทะเลอนักวา้งใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงปกติจะเห็นไดใ้นแถบอาร์กติกเท่านั้น และหากโชคดีท่านจะไดช้มความ
น่ารักของสัตวจ์ากขั้วโลกท่ีลอยติดกอ้นน ้ าแข็ง ทั้งหมีขาว แมวน ้ า นกนางนวล นกอินทรียท์ะเลเป็นตน้ ...อิสระให้ท่าน
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เก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  (ใช้เวลำล่องเรือประมำณ 1 ช่ัวโมงต่อรอบ และ หำกช่วงที่ท่ำนเดินทำงท่องเทีย่วไม่
สำมำรถเห็น  ธำรน ำ้แข็ง ทำงบริษัทต้องขออภยัมำ ณ ทีนี่ ้เน่ืองจำกเป็นเร่ืองของธรรมชำต ิและสภำพภูมอิำกำศ) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านสัมผสัธารน ้ าแข็งของจริงท่ี “พิพิธภณัฑ์วทิยำศำสตร์ทะเลน ำ้แข็งโอคอ็ตสค์” (Okhotsk Sea 
Ice Museum) หรือ GIZA ภายในมีโดมท่ีจดัแสดงภาพและเสียงเหมือนจริงเร่ืองราว ของซีกโลก รู้จกักนัดีในช่ือ “Astro 
vision” มีลักษณะโดมวงกลมสามารถมองเห็นโดยรอบ 360 องศา โดยจะน าเสนอภาพอนัอลงัการสวยงามของทะเล
โอค็อตสค์ เช่น ช้ินส่วนของธารน ้ าแข็งท่ีใหญ่มากจนครอบคลุมไปสุดลูกหูลูกตา นอกจากน้ียงัมีส่ิงน่าสนใจอีกหลาย
แห่งไม่ว่าจะเป็น Severe Cold Activity Room เป็นห้องท่ีมีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ให้ท่านไดเ้ห็นธารน ้ าแข็งของ
จริง และมีนิทรรศการเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ใต้น ้ าแข็ง เช่น นางฟ้าของธารน ้ าแข็ง “คลิโอเนะ” (Clione)                   
เป็นสัตวท์ะเลท่ีจะไดเ้ห็นในฤดูการเกิดธารน ้ าแข็งเท่านั้ น มีตัวใสขนาดจ๋ิว ว่ายน ้ าดว้ยครีบเล็กๆทั้งสอง และปลาท่ีดู
แปลกตาชนิดอ่ืนๆ ท่ีตอ้งอาศยัในอุณหภูมิติดลบ รวมถึงฟองอากาศ ท่ีกลายเป็นน ้าแข็ง เป็นตน้ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคียว” (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  2 ช่ัวโมง มรีะยะทำงโดยประมำณ 115 
กม.) หมู่บา้นเล็กๆอันแสนน่ารักท่ีอยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและ ยงัอยู่ในเขต “อุทยำนแห่งชำติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ี
โซอุนเคียวยงัเป็นแหล่งน ้ าแร่ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดของ
จิตรกรท่ีรังสรรค์ข้ึนในฤดูหนาว ซ่ึงถูกปกคลุมไปดว้ยน ้ าแข็ง และหิมะขาวโพลนสะทอ้นแสงอาทิตยว์าววบัจบัตา ซ่ีง
เป็นอีกหน่ึงทศันียภาพซ่ึงหาชมไดใ้นฤดูหนาวเท่านั้น 

 จากนั้นน าท่านแวะชมความงามของ “น ำ้ตกกงิกะ” หรือ “น ำ้ตกแม่น ำ้สีเงิน”  มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน ้าท่ี
ไหลลงมาจากหน้าผา   นั้นมีลกัษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเส้นดา้ยสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกนั
นักมีอีกหน่ึงน ้ าตก “น ้ำตกริวเซย์” หรือ “น ้ำตกดำวตก” มีขนาดความสูง  90 เมตร เน่ืองจากน ้ าตกท่ีไหลออกมาจาก
ชะง่อนผานั้นเม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัได้
ช่ือว่าเป็นน ้าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้าแข็ง ... อิสระให้ท่าน
เท่ียวชมไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

      ค  ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย  
“แบบไม่อั้น!!!” 
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หลงัอาหารค ่า น าท่านชมอาณาจกัรน ้าแข็งขนาดมหึมา ณ “เทศกำล แกะสลักน ำ้แข็งโซอุนเคียว เฮียวบะก”ุ ท่ีจดัริมแม่น ้ าอิ
ชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกำลงำนตั้งแต่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2019) ภายใน
งาน จะประดบัประดาดว้ยประติมากรรมน ้าแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆท่ีสะทอ้นกบัแสงแดดในช่วงกลางวนัเป็นสีขาว อม
ฟ้า และในช่วงกลางคืนน ้ าแข็งเหล่าน้ีจะสะทอ้นแสงไฟสีรุ้ง ราวกบัโลกแห่งจินตนาการ เช่นตน้คริสต์มาส บา้นอิกลูของ
ชาวเอสกิโม ถ ้ าน ้ าแข็ง    ท่ีมีหินงอกหินยอ้ยคลา้ยของจริง อุโมงคน์ ้ าแข็ง และ บาร์น ้ าแข็ง เป็นตน้ ...ต่ืนตาต่ืนใจกบั โดม
และปราสาทน ้ าแข็งขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถเดินเขา้ไปเยี่ยมชมภายในไดอี้กดว้ย...ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัความงามของ
ประติมากรรมน ้าแข็ง ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นเทศกาลน ้าแข็งท่ีมีรูปแบบแตกต่างและยิง่ใหญ่อลงัการไม่แพเ้มืองอ่ืนๆ ในฮอกไกโด                                                        

ทีพ่กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไขเ้จ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่ี่ โซอุนเคยีว –ลำนสก ีชิคไิซ โนะ โอกะ รีสอร์ท – ซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ –  “เทศกำลประดับไฟ 
ซัปโปโร” – ซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

      

  น าท่านสนุกกับ “กิจกรรมบนลำนหิมะ  ชิคิไซโนะโอกะ รีสอร์ท” (Shikisai no oka) ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 
ชัว่โมง 30 นาที ให้ท่านไดล้องเล่นกิจกรรม อาทิ ถาดเล่ือน ห่วงยาง สโนวร์าฟต้ิง สโนวโ์มบิล...หรืออิสระให้ท่านได้
เลือกเพลิดเพลินกบัประสบการณ์ใหม่กบักิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย (มีให้บริกำรเฉพำะ Slade เท่ำนั้น / หำกท่ำนใดสนใจ
จะลองเล่นสกกี็สำมำรถเช่ำชุดและอุปกรณ์ได้ รำคำนี้ไม่รวมค่ำเช่ำชุด อุปกรณ์สก ีครูฝึกสอน และกจิกรรมต่ำงๆ ภำยใน
ลำนสก)ี  ... ต่ืนเตน้ทา้ทายความกลา้ แบบไม่ตอ้งกลวักบัการล่ืนไถลดว้ย “สก”ี กบัลานสกีไดอ้ยา่งจุใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศูนยก์ลางความเจริญ อนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้น
และเมืองทัว่ไป ในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บค าแนะน่าและพฒันา จากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้ นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ ยิ่ ง ให ญ่ ข อ ง เก า ะ
เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชน ชาวเกาะฮอกไกโด  มีความสงบสุข ถึ งแม้จะไม่ได้ มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนั โต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโินะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

   

หลงัอาหารค ่าน าท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดบัไฟของเมืองซัปโป
โรและเป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมืองอีกดว้ย ลกัษณะการจดังานจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีในแต่ละส่วนของยา่นใจ
กลางเมืองและตามถนนเส้นการคา้หลกัในการประดบัดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง…Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลท่ีมีอายเุก่าแก่จดัข้ึนคร้ังแรก
ในปี 1981 โดยในปีน้ีจะเป็นคร้ังท่ี 36 แลว้ มีการขยายพ้ืนท่ีจดังานและเพ่ิมไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไวใ้นงานคร้ังน้ี
ทั้งยงัเพ่ิมความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั 

** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ** 
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  ทีพ่ัก :  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 

1045 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1645 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 

 
 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 34,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท 

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา  1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000.- บำท 

           ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน  

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป) 
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ  
 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทางบริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 



 

ทวัรฺญี่ปุ่ น (TAS) TG 670-671 HOKKAIDO ICE BREAKER ILLUMINATION **CHITOSE-CHITOSE** 5D3N 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEGทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 


