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HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย 

เดินทาง กุมภาพันธ ์2563 

ราคาแนะน าเพียง  47,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ)(TG670 23.55-08.20+1) 
วนัท่ี 2.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิกาว่า – หมู่บา้นราเมน - สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว - น า้ตกกิงกะ – น า้ตกริวเซ – เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว –  

            แช่น า้แร่ธรรมชาติ  

วนัท่ี 3.  กิจกรรม ณ ลานสกี – เทศกาลน า้แข็ง Lake Shikotsu Ice Festival – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 4.  โอตารุ-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้นกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 – เมนูปู 3 ชนิด –  

แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 5.  ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงย่านทานุกิโคจิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 6.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG671 10.00-15.50) 

 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วนั4คืน (TG) 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตวอ์าซาฮิ
ยาม่า – โซอุนเคียวน ้าตกกิงกะ – น ้าตกริวเซ – เทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว –  
แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า พาทุกท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวัติศาสตรก์ารท ารา

เมน มาอย่างยาวนาน นบัตัง้แต่ยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตัวเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถือก าเนิดมา
ในปี 1996 เพื่อใหเ้หล่านกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของรา้นราเมนที่มีช่ือเสียงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตวท์ี่มีช่ือเสียงของเมืองอาซาฮิกาว่า จุดเด่นของสวนสัตวแ์ห่งนี ้ คือ “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” 

ซึ่งจะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหนึ่งก็คือ โดมแกว้ขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ท า
ให้เราสามารถเห็นสัตวท์ี่อาศยัอยู่ในขัว้โลกอย่างใกลช้ิด ในช่วงฤดูหนาวป็นช่วงที่เหมาะแก่การที่เดินทางมาชมการจัดแสดง
ของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้งัมีสตัวป่์าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะเครนที่
ตอนนีห้าชมไดย้าก เนื่องจากตอนนีไ้ดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้ 

 
 น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ เป็นน า้ตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริว้สวยงาม น า้ตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกัน

เพียง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดง้่าย น า้ตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “น า้ตกแห่งดาวตก” เพราะสายน า้เสน้ใหญ่ไหลลงมา
จากซอกผา เวลาสะทอ้นกับแสงอาทิตยจ์ะแลดูคลา้ยดาวตก กับน า้ตกกิงกะ หรือ “น า้ตกแห่งแม่น า้สีเงิน”     

  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วนั4คืน (TG) 

 เทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลน า้แข็งประจ าปีของโซอุนเคียวเป็นเทศกาลน า้แข็งที่มี
ชื่อเสียงของฮอกไกโด พบกับการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน า้แข็ง ซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะต่างๆ อีก
ทัง้ยงัมีส่ิงที่น่าสนใจก็คือความแตกต่างของการเกาะตัวของน า้แข็งที่แกะสลกัซ า้ไปมาหลายครัง้เพื่อสรา้งสรรคป์ระติมากรรม
ดว้ยความประณีต การชมเทศกาลน า้แข็งในช่วงกลางวนักับกลางคืนจะมีความแตกต่างกัน ตอนกลางวนัน า้แข็งจะสะท้อนกับ
แสงแดดเป็นสีขาวอมฟ้า และในช่วงตอนกลางคืนน า้แข็งสะทอ้นแสงไฟเป็นสีรุง้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
กิจกรรม ณ ลานสกี – เทศกาลน ้าแข็ง SHIKOTSU ICE FEST –  
เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน – แช่น ้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ลานสกี (ลานสกีโอตารุเท็นกุยามะ) ตั้งอยู่ที่บริเวณดา้นล่างของภูเขาเทนงุ ภายในเมืองโอตารุ (Otaru) โดย

กระเชา้แห่งนีถื้อว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะไดเ้ห็นวิวสวยๆของเมือง ตวักระเชา้จะสามารถขึน้ไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสงู 271 
เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาทีเท่านัน้ เมื่อขึน้ไปแลว้จะไดเ้ห็นวิวทิวทศันท์ี่สวยงามแบบ 360 องศา 
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ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วนั4คืน (TG) 

 เดินทางสู่ เทศกาลน ้าแข็ง Lake Shikotsu Ice Festival เทศกาลน า้แข็งที่ทะเลสาบชิโคทสึ  ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ ที่
ไดช่ื้อว่ามีน า้ที่ใสบริสทุธิ์เป็นอนัดบัตน้ๆ โดยจะใชน้ า้จากทะเลสาบ น ามาพ่นผ่านสปริงเกอรค่์อยๆ ก่อรูปทรงเป็นกอ้น น า้แข็ง
ทรงกรวย ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปถึง 30 แบบ  ในช่วงเวลากลางวนั จะไดร้บัชมความสวยงามของ น า้แข็งสีฟ้า เรียกว่า 
“ชิโคทสึบล”ู ส่วนในเวลากลางคืน จะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกับ การจดัแสดงไฟ เล่นไฟน า้แข็ง สีสนัสวยงาม มีการจุดพล ุการแสดง
ต่างๆ นอกจากนัน้มีอาหาร และเคร่ืองด่ืมอุ่นๆ ใหร้บัประทาน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรก เพราะที่นี่
มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรับเป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื ้นที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก 
หอ้งน า้จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

 
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์ุรุษไปรษณียผู์ค้น้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ

ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น  
“อนุสรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นที่ระลึก 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วนั4คืน (TG) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 4 

โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ –  
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 –  
เมนูปู 3 ชนิด – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าที่ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี  
ค.ศ.1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใช้และ
มีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี โอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่
สวยงาม และถือเป็นสถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตรข์องเมือง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคข์องการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้
เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียง



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วนั4คืน (TG) 

และเก่าแก่ที่สุด โดยก่อตั้งขึน้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
โรงงานแห่งนีก็้คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้ นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหกั้บนักท่องเที่ยวอีกดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการตู์นแมวช่ือดัง คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก
ซือ้สินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 เดินทางสู่เมืองซัปโปโร ชมเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 ณ โอโดริปารค์ เป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียง
ของเมืองซัปโปโร มีการจัดแสดงงานบนพืน้ที่ 3 ส่วน คือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการคา้ซูซูกิโนะ ในงานมีการน าเสนอ
ประติมากรรมที่สรา้งจากหิมะและน า้แข็งเป็นจ านวนนับรอ้ยชิน้  เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น 
และมีผูเ้ขา้ชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ลา้นคนทุกปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน ** 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม GATEAUX KINGDOM หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร – 
ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ – แช่น ้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ั้งอยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้ เร่ิมตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้  
ในเขตศาลเจา้ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์  

 ชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจาก
อาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาชูเซตส ์สหรฐัอเมริกา ที่ใชอ้ิฐมากกว่า2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บา้นชิโรอิชิและ
โทโยชิร่า ตึกนีผ่้านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้้ายไปที่ท าการหลังใหม่เป็นตึกใหม่ทันสมัยสูง 10 ชั้นตั้งอยู่ทาง
ดา้นหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี  พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคัญของชาติเมื่อปี  
พ.ศ. 2512  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ตัง้อยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสงูสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและ
เป็นอีกสญัลกัษณท์ี่ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไก
โดแต่ไดป้รับเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 
และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่ งหนึ่ง
ของเมืองซปัโปโร 

 ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้  ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน 
MITSUKOSHI, PARCO จ าหน่ายเสือ้ผา้รองเทา้กระเป๋าอาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเทา้ ONITSUKA, รา้น100เยน, 
รา้น UNIQLO, GU ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุ่น, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางคน์านาชนิด 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม GATEAUX KINGDOM HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 

ราคาแนะน าเพียง  :  HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วัน4คืน โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-09 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 05-10 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8.900.- 32,900.- 
วนัท่ี 06-11 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 09-14 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
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3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


