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HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง 6วัน 4คืน โดยสำยกำรบินไทย 

 
เดินทำง กุมภำพันธ ์2563 

รำคำแนะน ำเพียง 49,900.- 

 
เส้นทำงกำรเดินทำง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภูมิ) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1) 
วนัที่ 2.  ซปัโปโร ( สนำมบินชิโตเซะ) – สวนสตัวอ์ำซำฮิยำม่ำ – เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคียว – แช่น ำ้ธรรมชำติ  

วนัที่ 3.  ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง – พิพิธภณัฑแ์มวน ำ้หรือพิพิธภณัฑน์ ำ้แข็ง – อิออน อำซำฮิกำว่ำ 

วนัที่ 4.  กิจกรรม ณ ลำนสกี – โอตำรุ-คลองโอตำรุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – เมนูป ู3 ชนิด 

วนัที่ 5.  ศำลเจำ้ฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – รำ้นจ ำหน่ำยของฝำก – ตลำดปลำซปัโปโรโจไง – ชอ้ปปิ้งทำนุกิโคจิ – ชอ้ปปิ้งซูซูกิโนะ 

วนัที่ 6.  ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภูมิ)  (TG671 10.00-15.50) 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C สำยกำรบินไทยเจ้ำหน้ำที่ให้กำรตอ้นรับและอ ำนวย
ควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

23.55 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 
(สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
ซัปโปโร ( สนำมบินชิโตเซะ) – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – เทศกำลน ้ำแข็งโซอุน
เคียว – แช่น ้ำธรรมชำติ 

08.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว  [ส ำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 สวนสัตวอ์ำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสตัวท์ี่มีช่ือเสียงของเมืองอะซำฮิกำว่ำ  จุดเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี ้ คือ “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” 

ซึ่งจะมีกำรแสดงขบวนเดินพำเหรดนกเพนกวิน และอีกส่วนหนึ่งก็คือ โดมแกว้ขนำดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมำป่ำ ท ำ
ให้เรำสำมำรถเห็นสัตวท์ี่อำศยัอยู่ในขั่วโลกอย่ำงใกลช้ิด ในช่วงฤดูหนำวป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรที่เดินทำงมำชมกำรจัดแสดง
ของกำรเดินพำเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้งัมีสตัวป่์ำพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวำง นกอินทรี หมำป่ำ เครน โดยเฉพำะเครนที่
ตอนนีห้ำชมไดย้ำก เนื่องจำกตอนนีไ้ดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้ 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 เทศกำลน ้ำแข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกำลน ำ้แข็งประจ ำปีของโซอึนเคียวเป็นเทศกำลน ำ้แข็งที่มี
ชื่อเสียงของฮอกไกโด จะพบกับกำรประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมจำกน ำ้แข็ง ซึ่งมีหลำกหลำยรูปทรงและงำนศิลปะต่ำงๆ 
อีกทั้งยังมี ส่ิงที่น่ำสนใจก็คือควำมแตกต่ำงของกำรเกำะตัวของน ้ำแข็งที่แกะสลักซ ้ำไปมำหลำยครั้งเพื่อสร้ำงสรรค์
ประติมำกรรมดว้ยควำมปรำณีต กำรชมเทศกำลน ำ้แข็งในช่วงกลำงวนักับกลำงคืนจะมีควำมแตกต่ำงกัน ตอนกลำงวนัน ำ้แข็ง
จะสะทอ้นกับแสงแดดเป็นสีขำวอมฟ้ำ ในช่วงตอนกลำงคืนน ำ้แข็งสะทอ้นแสงไฟสีรุง้ 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ผ่อนคลำยกับกำรแช่น ้ำจำกแร่ธรรมชำติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง – พิพิธภัณฑแ์มวน ้ำหรือพิพิธภัณฑน์ ้ำแข็ง – อิออน อำซำฮิ
กำว่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน ำ้แข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น ำนกัท่องเที่ยวไปชมกอ้นน ำ้แข็งที่ลอย

มำจำกขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดูหนำวเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม หำกโชคดี อำจจะไดเ้ห็นสตัวท์ะเลที่มำจำกฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรีทะเลสเตลเลอร ์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน ำ้ลำยจุด เดิมเรือนีใ้ชเ้พื่อส ำรวจน ำ้มนัในรัฐอลำสก้ำ 
เร่ิมน ำมำใช ้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2004 กำรล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลำ 45 นำที ถึง 1 ชั่วโมง 
**เนื่องจำกเป็นช่วงไฮซีซั่น จะระบุประเภทของเรือและท่ำเรืออีกครัง้ก่อนเดินทำง ทัง้นีจุ้ดขึน้เรือตดัน ำ้แข็งมี 2 จุดที่สำมำรถชม
ไดคื้อที่จุดมอนเบ็ทสึท่ำเรือกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิริท่ำเรือออโรร่ำ เทอรม์ินอล 

 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภัณฑแ์มวน ้ำหรือพิพิธภัณฑน์ ้ำแข็ง หำกน ำท่ำนขึน้เรือกำริงโกะทำงบริษัทขอน ำท่ำนชมพิพิธภัณฑแ์มวน ้ำ ศูนย์
อนุรกัษ์และเลีย้งดูแมวน ำ้ที่บำดเจ็บอันเกิดจำกธรรมชำติหรือจำกกำรติดมำอวนของชำวประมง โดยจะท ำกำรดูแลรักษำจน
หำยก็จะปล่อยกับคืนสู่ธรรมชำติ โดยระหว่ำงที่ดูแลก็จะมีกำรฝึกแมวน ำ้ให้สำมำรถตอ้นรับนักท่ องเที่ยวที่ตอ้งกำรสัมผัส
แมวน ำ้ตวัเป็นๆ รวมถึงป้อนอำหำรใหแ้มวน ำ้ไดอ้ีกดว้ย  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

 
หำกน ำท่ำนขึน้เรือออโรร่ำทำงบริษัทขอน ำท่ำนชมพิพิธภัณฑน์ ้ำแข็ง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวในธีมธำรน ำ้แข็งที่อยู่บน
ยอดเขำเท็นโตะ ภำยในพิพิธภณัฑ์มีนิทรรศกำรหลกัคือนิทรรศกำรเก่ียวกับธำรน ำ้แข็งและส่ิงมีชีวิตในทะเลชัน้ใตดิ้นและเป็น
สถำนที่ที่สำมำรถชมทศันียภำพแบบพำโนรำม่ำ 360 องศำของภูเขำและทะเลสำบที่สวยงำมของอำบำชิริ 

 
 อิออน อำซำฮิกำว่ำ ถำ้หำกนึกถึงประเทศญ่ีปุ่ นเรำจะนึกถึงหำ้งสรรพสินคำ้ใหญ่ ที่รวมเอำซุปเปอรม์ำเก็ตขนำดใหญ่  

รำคำถูก และรำ้นคำ้ ต่ำงๆเอำไวภ้ำยใน เป็นหำ้งหนึ่งที่ชำวญ่ีปุ่ นใชช้ีวิตประจ ำวนัร่วมอยู่ที่นี ้  โดยเฉพำะวนัหยุดจะมี 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงในอิออน อำซำฮิกำว่ำ 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 4 
กิจกรรม ณ ลำนสกี – โอตำรุ-คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – นำฬิกำ
ไอน ้ำโบรำณ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 กิจกรรม ณ ลำนสกี Otaru Tenguyama Ski Resort (ลำนสกีโอตำรุเท็งกุยำมะ) ตั้งอยู่ที่บริเวณดำ้นล่ำงของภูเขำเทนงุ  

ภำยในเมืองโอตำรุ (Otaru) โดยกระเช้ำแห่งนีถื้อว่ำเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรำจะไดเ้ห็นวิวสวยๆของเมือง ตวักระเชำ้เองจะสำมำรถ
ขึน้ไปยงัยอดเขำเทนงุ ที่ควำมสงู 271 เมตร ใชเ้วลำเพียง 4 นำทีเท่ำนัน้ เมื่อขึน้ไปแลว้เรำจะไดเ้ห็นวิวทิวทัศนท์ี่สวยงำมแบบ 
360 องศำ 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

 
 เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่ำส ำคญัส ำหรบัซปัโปโร น ำท่ำนชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ที่มีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร 

ถือเป็นสญัลักษณข์องเมืองโอตำรุ โดยมีโกดังเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรียงรำยอยู่ คลองแห่งนีส้รำ้งเมื่อปี 
1923 โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใช้ส ำหรับเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสินคำ้มำเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภำยหลังไดเ้ลิกใช้และมี
กำรถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว โดยมีกำรสรำ้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทำงเดินเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี โอตำรุเป็นหนึ่งในรำ้นคำ้ที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตวัอำคำรมีควำมเก่ำแก่
สวยงำม และถือเป็นสถำนที่ส ำคญัทำงประวติัศำสตรข์องเมือง 

 น ำท่ำนชม นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ สไตลอ์งักฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่ำนัน้ นำฬิกำนีจ้ะพ่นไอน ำ้ มีเสียงดนตรีดังขึน้
ทุกๆ 15 นำที เหมือนกับนำฬิกำไอน ำ้อีกเรือนที่แคนำดำ  

ค ่ำ บริกำรกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน ** 

ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

วันท่ี 5 
ศำลเจ้ำฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำก – ตลำดปลำซัปโป
โรโจไง – ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ศำลเจ้ำฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศำลเจำ้แห่งนีต้ั้งอยู่ที่ซปัโปโร เป็นศำลเจำ้ศำสนำพุทธนิกำยชินโตถือเป็นศำลเจ้ำที่มี

ควำมเก่ำแก่แห่งหนึ่งในเกำะฮอกไกโด ถูกสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีควำมเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชำวฮอกไกโดอย่ำงลึกซึง้เร่ิมตัง้แต่กำรมำสกักำระในวันปีใหม่ กำรปัดเป่ำรงัควำญ วนัเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้ ใน
เขตศำลเจำ้ที่มีธรรมชำติอุดมสมบูรณ ์มีกระรอกป่ำมำเยี่ยมทกัทำย  

 แวะซือ้ของฝำกที่ โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอำคำร
ของโรงงำนถูกสรำ้งขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีคื้อ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ควำมหมำยว่ำ ช็อคโกแลตขำวแด่คนรกั ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้กลบัไปใหค้นที่ท่ำนรกัทำน หรือวำ่ซือ้เป็นของฝำกติดไม้ติดมือ
กลบับำ้นได ้

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของท่ีระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจำกตวัเมืองซปัโปโร ภำยในมีสินคำ้ลดรำคำมำกมำย ใหท้่ำนไดอ้ิสระเลือกซือ้

สินคำ้ภำยในรำ้น 
 ตลำดปลำซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรำ้นคำ้ และรำ้นอำหำรกว่ำ 80 รำ้น เรียงรำยตลอดบล็อก

ขึน้ไปนอกตลำดขำยส่งซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลำดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รำ้นคำ้ต่ำงๆ
จ ำหน่ำยอำหำรทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลำแซลมอน ปลำหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอื่นๆในทอ้งถ่ิน เช่น 
ขำ้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตำมฤดูกำล รำคำก็เหมำะสมไม่แพงมำกนกั 

 ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ  อิสระชอ้ปปิ้งถนนทำนุกิโคจิ เป็นย่ำนชอ้ปปิ้งเก่ำแก่ ที่เปิดใหบ้ริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี จุดเด่นของย่ำน
นีคื้อกำรสรำ้งหลงัคำที่คลมุทั่วตลำด ไม่ว่ำจะฝนตก แดดออก พำยุหิมะเขำ้ ก็สำมำรถมำเดินชอ้ปปิ้งไดอ้ย่ำงสบำยใจ 
นอกจำกนีย้งัมีรำ้นคำ้มำกถึง 200 รำ้น โดยมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินคำ้ก็มีทั้งเสือ้ผำ้และรองเทำ้แบรนดด์ัง
อย่ำง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นตน้ และที่จะพลำดไม่ไดเ้ลยก็คือรำ้น DAISO ที่ทุกอย่ำงรำคำ 100 
เยน รวมไปถึงรำ้น DONKI ที่มีขำยทุกอย่ำงตัง้แต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำไปถึงเคร่ืองส ำอำงคใ์นรำคำที่ถูกจนน่ำตกใจ หรือถำ้เดินจน
หมดแรง ที่นี่ก็มีรำ้นอำหำรดงัๆหลำยรำ้นคอยใหบ้ริกำรอยู่ดว้ย 

 
 จำกนัน้ใหท้่ำน อิสระช้อปป้ิงย่ำน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่ำนบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดว้ย

รำ้นคำ้5,000 รำ้นและรำ้นอำหำร แสงไฟนีออนเรียงรำยในเวลำกลำงคืน และถือเป็นย่ำนที่คึกคกัและมีชีวิตชีวำที่สดุของเมือง
ซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยู่ถัดลงมำทำงใตจ้ำกสวนโอโดริรำวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถำนีรถไฟใตดิ้น SUSUKINO ในเวลำค ่ำ
คืนบรรดำป้ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำงๆในย่ำนนีจ้ะเปิดไฟประชนักัน สีสนัละลำนตำดึงดูดลกูคำ้กันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ี



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

รำ้นอำหำร ภตัตำคำร สถำนบนัเทิงเริงรมยย์ำมรำตรี ทัง้ไนตค์ลบั บำร ์คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด รวมกันมำกกว่ำ 4,000 
รำ้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บำงรำ้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังำนออกมำเรียกลกูคำ้เสนอเมนูและบริกำรของ
รำ้นตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ย่ำนซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรียกที่รูจ้กักันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวว่ำเป็น “ตรอกรำเมง” 
เพรำะบริเวณนีม้ีรำ้นรำเมงใหเ้ลือกทำนกันมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น มิโสะรำเมง ชิโอะรำเมง เคอรร่ี์รำเมง เป็นตน้ โดยมีรำคำ
เร่ิมตน้เพียงชำมละ 750 เยนเท่ำนัน้ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงย่ำนซูซูกิโนะ 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนเดินทำงไปยัง สนำมบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
** หำกท่ำนท่ีต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

 

 

 

รำคำทัวรข้์ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทัวรท่ี์ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 
 

 
 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

รำคำแนะน ำเพียง :  HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง 6วัน 4คืน  
โดยสำยกำรบินไทย   

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 18-23 ก.พ.63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 
วนัท่ี 21-26 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 8,900.- 35,900.- 

รำคำเดก็ทำรก [อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 10,500 บำท รำคำน้ีรวมรำยกำรทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO โซอุนเคียว ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง 6วนั 4คืน (TG) 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู ้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ป
มีกำรคอนเฟิรม์เดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระค่ำบริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดินทำง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่ำ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรนัตีมดัจ ำที่นั่งกบัสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ ลกูคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตัวของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศกไ์ม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถ้ำท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำง   

 พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหนำ้ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท ำที่เคำนเ์ตอรส์นำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนัน้  

2.  ค่ำที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่ำน ำ้หนกัสมัภำระรวมในตั๋วเครื่องบินกำรบินไทย 20 กิโล  ค่ำประกนัวินำศภยัเครื่องบินตำมเงื่อนไข

ของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 เป็นตน้ไป ทำงสำยกำรบิน
ไทย มีกำรปรบัลดน ำ้หนกัสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครื่องจำก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่ำนัน้  

6.  ค่ำประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทำงบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี **  
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุนอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3%  
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ(ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำลญีปุ่่ น
ประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูต
ก ำหนด) 

2.  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท ์ 

3.  ค่ำภำษีน ำ้มนั ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่ำทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ท่ำน 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน 
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2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนั
เดินทำง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุ่ำงๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจง้ล่วงหนำ้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเที่ยว เยีย่มญำติ หรือธุรกจิ อำจจะมกีำร ถูกตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อเป็นกำรยนืยนัว่ำมีคณุสมบตัใินกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรที่อำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสำรเรื่องที่พกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงที่พ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่ำงที่พ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอำยุกำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคณุสมบตัิ

เพื่อกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกนิ 15 วนั 
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 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิกำรถกูส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ข่ำยคณุสมบตัิที่อำจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 


