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สวนสตัวอ์ำซำฮยิำม่ำ | ล่องเรอืตดัน ำ้แข็ง | เทศกำลน ำ้แข็งโซอนุเคียว | กิจกรรมลำนสกี 
คลองโอตำรุ | พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี| เมนปู ู3 ชนิด | เท่ียวเต็มไม่มีอิสระ 

    
 

 

 

   

  

เดนิทำง กุมภำพนัธ ์2563 

รำคำเพยีง 49,900.- 

 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1) 
วนัท่ี 2.  ซปัโปโร ( สนำมบินชิโตเซะ) – สวนสตัวอ์ำซำฮิยำมำ่ – เทศกำลน ำ้แข็งโซอนุเคียว – แช่น ำ้ธรรมชำต ิ 

วนัท่ี 3.  ลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง – พิพิธภณัฑแ์มวน ำ้หรอืพิพิธภณัฑน์ ำ้แข็ง – อิออน อำซำฮิกำวำ่ 

วนัท่ี 4.  กิจกรรม ณ ลำนสกี – โอตำรุ-คลองโอตำรุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – เมนปู ู3 ชนิด 

วนัท่ี 5.  ศำลเจำ้ฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – รำ้นจ ำหนำ่ยของฝำก – ตลำดปลำซปัโปโรโจไง – ชอ้ปป้ิงทำนกิุโคจิ – ชอ้ปป้ิงซูซกิูโนะ 

วนัท่ี 6.  ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ)  (TG671 10.00-15.50) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมูิ) – ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตหูมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบินไทยเจำ้หนำ้ที่ใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวย
ควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. ออกเดินทำงสู ่สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(สำยกำรบินมีบรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

วันที ่2 
ซัปโปโร ( สนำมบินชิโตเซะ) – สวนสัตวอ์ำซำฮิยำม่ำ – เทศกำลน ้ำแข็งโซอุน
เคยีว – แช่น ้ำธรรมชำต ิ

08.30 น. เดินทำงถึง สนำมบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำทอ้งถ่ินเรว็กวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ด่ำนศุลกำกร และรบักระเป๋ำเรียบรอ้ยแลว้  [ส  ำคญัมำก!!ไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 สวนสัตวอ์ำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสตัวท์ี่มีช่ือเสยีงของเมืองอะซำฮิกำว่ำ  จุดเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี ้คือ “อโุมงคแ์กว้เพนกวิน” 

ซึง่จะมีกำรแสดงขบวนเดินพำเหรดนกเพนกวิน และอีกสว่นหนึง่ก็คือ โดมแกว้ขนำดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมำป่ำ ท ำ
ใหเ้รำสำมำรถเห็นสตัวท์ี่อำศยัอยู่ในขั่วโลกอย่ำงใกลชิ้ด ในช่วงฤดหูนำวป็นช่วงที่เหมำะแก่กำรที่เดินทำงมำชมกำรจดัแสดง
ของกำรเดินพำเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้งัมีสตัวป่์ำพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวำง นกอินทรี หมำป่ำ เครน โดยเฉพำะเครนที่
ตอนนีห้ำชมไดย้ำก เนื่องจำกตอนนีไ้ดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 เทศกำลน ้ำแข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรอืเทศกำลน ำ้แข็งประจ ำปีของโซอนึเคียวเป็นเทศกำลน ำ้แข็งที่มี
ช่ือเสยีงของฮอกไกโด จะพบกบักำรประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมจำกน ำ้แข็ง ซึ่งมีหลำกหลำยรูปทรงและงำนศิลปะต่ำงๆ 
อีกทั้งยังมีสิ่งที่น่ำสนใจก็คือควำมแตกต่ำงของกำรเกำะตัวของน ้ำแข็งที่แกะสลักซ ้ำไปมำหลำยครั้งเพื่อสร้ำงสรรค์
ประติมำกรรมดว้ยควำมปรำณีต กำรชมเทศกำลน ำ้แข็งในช่วงกลำงวนักบักลำงคนืจะมีควำมแตกตำ่งกนั ตอนกลำงวนัน ำ้แข็ง
จะสะทอ้นกบัแสงแดดเป็นสขีำวอมฟำ้ ในช่วงตอนกลำงคืนน ำ้แข็งสะทอ้นแสงไฟสรุีง้ 

 
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ผ่อนคลำยกับกำรแช่น ้ำจำกแร่ธรรมชำติสไตลญ่ี์ปุ่น 

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

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง โดยเรอืจะวิ่งตดัทะเลน ำ้แข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น ำนกัท่องเที่ยวไปชมกอ้นน ำ้แข็งที่ลอย

มำจำกขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดหูนำวเดือนกุมภำพนัธ์-มีนำคม หำกโชคดี อำจจะไดเ้ห็นสตัวท์ะเลที่มำจำกฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรทีะเลสเตลเลอร ์(STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน ำ้ลำยจุด เดิมเรือนีใ้ชเ้พื่อส ำรวจน ำ้มนัในรฐัอลำสกำ้ 
เริม่น ำมำใช ้เป็นกิจกรรมทอ่งเที่ยวตัง้แตปี่ 2004 กำรลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลำ 45 นำที ถึง 1 ชั่วโมง 
**เนื่องจำกเป็นช่วงไฮซีซั่น จะระบปุระเภทของเรอืและทำ่เรอือีกครัง้ก่อนเดนิทำง ทัง้นีจ้ดุขึน้เรอืตดัน ำ้แข็งมี 2 จดุที่สำมำรถชม
ไดค้ือที่จดุมอนเบ็ทสทึำ่เรอืกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิรทิำ่เรอืออโรรำ่ เทอรม์ินอล 
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กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภัณฑแ์มวน ้ำหรือพิพิธภัณฑน์ ้ำแข็ง หำกน ำท่ำนขึน้เรือกำริงโกะทำงบริษัทขอน ำท่ำนชมพิพิธภัณฑแ์มวน ้ำ ศนูย์
อนรุกัษ์และเลีย้งดแูมวน ำ้ที่บำดเจ็บอนัเกิดจำกธรรมชำติหรือจำกกำรติดมำอวนของชำวประมง โดยจะท ำกำรดแูลรกัษำจน
หำยก็จะปล่อยกับคืนสู่ธรรมชำติ โดยระหว่ำงที่ดูแลก็จะมีกำรฝึกแมวน ำ้ใหส้ำมำรถตอ้นรบันกัท่องเที่ยวที่ตอ้งกำรสมัผัส
แมวน ำ้ตวัเป็นๆ รวมถึงปอ้นอำหำรใหแ้มวน ำ้ไดอ้ีกดว้ย  

 
หำกน ำท่ำนขึน้เรือออโรรำ่ทำงบริษัทขอน ำท่ำนชมพิพิธภัณฑน์ ้ำแข็ง ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑท์่องเที่ยวในธีมธำรน ำ้แข็งที่อยู่บน
ยอดเขำเท็นโตะ ภำยในพิพิธภณัฑม์ีนิทรรศกำรหลกัคือนิทรรศกำรเก่ียวกบัธำรน ำ้แข็งและสิ่งมีชีวิตในทะเลชัน้ใตด้ินและเป็น
สถำนท่ีที่สำมำรถชมทศันียภำพแบบพำโนรำมำ่ 360 องศำของภเูขำและทะเลสำบท่ีสวยงำมของอำบำชิริ 

 
 อิออน อำซำฮิกำว่ำ ถำ้หำกนกึถึงประเทศญ่ีปุ่ นเรำจะนกึถึงหำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ ที่รวมเอำซุปเปอรม์ำเก็ตขนำดใหญ่  

รำคำถกู และรำ้นคำ้ ตำ่งๆเอำไวภ้ำยใน เป็นหำ้งหนึง่ที่ชำวญ่ีปุ่ นใชชี้วิตประจ ำวนัรว่มอยูท่ี่นี ้ โดยเฉพำะวนัหยดุจะมี 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงในออิอน อำซำฮิกำว่ำ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

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

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

ภำยในเมืองโอตำรุ (Otaru) โดยกระเชำ้แหง่นีถื้อวำ่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรำจะไดเ้ห็นวิวสวยๆของเมือง ตวักระเชำ้เองจะสำมำรถ
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ขึน้ไปยงัยอดเขำเทนง ุที่ควำมสงู 271 เมตร ใชเ้วลำเพียง 4 นำทีเท่ำนัน้ เมื่อขึน้ไปแลว้เรำจะไดเ้ห็นวิวทิวทศันท์ี่สวยงำมแบบ 
360 องศำ 

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

กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตำรุ โดยมีโกดงัเก่ำบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรียงรำยอยู่  คลองแห่งนี ้
สรำ้งเมื่อปี 1923 โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใชส้  ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสินคำ้มำเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภำยหลงัได้
เลกิใชแ้ละมีกำรถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถำนที่ท่องเที่ยว โดยมีกำรสรำ้งถนน
เรยีบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทำงเดินเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โอตำรุเป็นหนึง่ในรำ้นคำ้ที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรใีนญ่ีปุ่ น โดยตวัอำคำรมีควำมเก่ำแก่
สวยงำม และถือเป็นสถำนท่ีส ำคญัทำงประวตัิศำสตรข์องเมือง 

 น ำทำ่นชม นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ สไตลอ์งักฤษที่เหลอือยูเ่พียง 2 เรอืนบนโลกเทำ่นัน้ นำฬิกำนีจ้ะพน่ไอน ำ้ มีเสยีงดนตรดีงัขึน้
ทกุๆ 15 นำที เหมือนกบันำฬิกำไอน ำ้อีกเรอืนท่ีแคนำดำ  

ค ่ำ บริกำรกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อั้น ** 
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ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่5 
ศำลเจ้ำฮอกไกโด – โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำก – ตลำดปลำซัปโป
โรโจไง – ช้อปป้ิงทำนุกโิคจ ิ– ช้อปป้ิงซูซูกโินะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ศำลเจ้ำฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศำลเจำ้แหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศำลเจำ้ศำสนำพทุธนิกำยชินโตถือเป็นศำลเจำ้ที่มี

ควำมเก่ำแก่แห่งหนึ่งในเกำะฮอกไกโด ถกูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีควำมเก่ียวขอ้งผกูพนักบัวิถีชีวิตของ
ชำวฮอกไกโดอยำ่งลกึซึง้เริม่ตัง้แตก่ำรมำสกักำระในวนัปีใหม่ กำรปัดเป่ำรงัควำญ วนัเซ็ตสบึนุ พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้ ใน
เขตศำลเจำ้ที่มีธรรมชำติอดุมสมบรูณ ์มีกระรอกป่ำมำเยี่ยมทกัทำย  

 แวะซือ้ของฝำกที่ โรงงำนชอ็คโกแลตอชิิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอำคำร
ของโรงงำนถกูสรำ้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่มี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มี
ควำมหมำยวำ่ ช็อคโกแลตขำวแดค่นรกั ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นที่ทำ่นรกัทำน หรอืวำ่ซือ้เป็นของฝำกติดไมต้ิดมือ
กลบับำ้นได ้

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของที่ระลึก ที่อยูไ่มไ่กลจำกตวัเมืองซปัโปโร ภำยในมีสนิคำ้ลดรำคำมำกมำย ใหท้ำ่นไดอ้ิสระเลอืกซือ้

สนิคำ้ภำยในรำ้น 
 ตลำดปลำซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรำ้นคำ้ และรำ้นอำหำรกวำ่ 80 รำ้น เรยีงรำยตลอดบลอ็ก

ขึน้ไปนอกตลำดขำยสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลำดที่ใหญ่ที่สดุของเมอืง รำ้นคำ้ตำ่งๆ
จ ำหนำ่ยอำหำรทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลำแซลมอน ปลำหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่นๆในทอ้งถ่ิน เช่น 
ขำ้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตำมฤดกูำล รำคำก็เหมำะสมไมแ่พงมำกนกั 

 ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ  อิสระชอ้ปป้ิงถนนทำนกิุโคจิ เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงเก่ำแก่ ที่เปิดใหบ้รกิำรยำวนำนกวำ่ 100 ปี จดุเดน่ของยำ่น
นีค้ือกำรสรำ้งหลงัคำที่คลมุทั่วตลำด ไมว่ำ่จะฝนตก แดดออก พำยหุิมะเขำ้ ก็สำมำรถมำเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยำ่งสบำยใจ 
นอกจำกนีย้งัมีรำ้นคำ้มำกถึง 200 รำ้น โดยมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตร สว่นสนิคำ้ก็มีทัง้เสือ้ผำ้และรองเทำ้แบรนดด์งั
อยำ่ง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นตน้ และที่จะพลำดไมไ่ดเ้ลยก็คือรำ้น DAISO ที่ทกุอยำ่งรำคำ 100 
เยน รวมไปถงึรำ้น DONKI ที่มีขำยทกุอยำ่งตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟำ้ไปถึงเครือ่งส  ำอำงคใ์นรำคำทีถ่กูจนนำ่ตกใจ หรอืถำ้เดินจน
หมดแรง ที่น่ีก็มีรำ้นอำหำรดงัๆหลำยรำ้นคอยใหบ้รกิำรอยูด่ว้ย 

 
 จำกนัน้ใหท้ำ่น อิสระชอ้ปป้ิงยำ่น ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นยำ่นบนัเทงิที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเตม็ไปดว้ย

รำ้นคำ้5,000 รำ้นและรำ้นอำหำร แสงไฟนีออนเรยีงรำยในเวลำกลำงคืน และถือเป็นยำ่นท่ีคกึคกัและมีชีวติชีวำที่สดุของเมือง
ซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยูถ่ดัลงมำทำงใตจ้ำกสวนโอโดรริำวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถำนีรถไฟใตด้ิน SUSUKINO ในเวลำค ่ำ
คืนบรรดำปำ้ยไฟโฆษณำบนตกึตำ่งๆในยำ่นนีจ้ะเปิดไฟประชนักนั สสีนัละลำนตำดงึดดูลกูคำ้กนัเต็มที่ รอบๆบรเิวณนีม้ี
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รำ้นอำหำร ภตัตำคำร สถำนบนัเทิงเรงิรมยย์ำมรำตรี ทัง้ไนตค์ลบั บำร ์คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด รวมกนัมำกกวำ่ 4,000 
รำ้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บำงรำ้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มีพนกังำนออกมำเรยีกลกูคำ้เสนอเมนแูละบรกิำรของ
รำ้นตนเองอยูร่มิถนนเตม็ไปหมด ยำ่นซูซกิูโนะ มกัจะมีช่ือเรยีกที่รูจ้กักนัดใีนหมูค่นไทยและนกัทอ่งเที่ยววำ่เป็น “ตรอกรำเมง” 
เพรำะบรเิวณนีม้ีรำ้นรำเมงใหเ้ลอืกทำนกนัมำกมำย ไมว่ำ่จะเป็น มิโสะรำเมง ชิโอะรำเมง เคอรร์ีร่ำเมง เป็นตน้ โดยมีรำคำ
เริม่ตน้เพยีงชำมละ 750 เยนเทำ่นัน้ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงยำ่นซูซูกิโนะ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่6 ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภมู)ิ   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนเดินทำงไปยงั สนำมบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
** หำกท่ำนที่ตอ้งออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
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รำคำทัวรข์้ำงตน้ยงัไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทวัรท์ี่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแตท่่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิรม์เดนิทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดนิทำง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนกำรเดนิทำง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง คืนคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวำ่ 15 วนักำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรนัตีมดัจ ำท่ีนั่งกับสำยกำรบินและคำ่มดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อัตรำค่ำบริกำร :  HOKKAIDO โซอุนเคยีว ล่องเรือตัดน ้ำแขง็ 6วัน 4คนื โดยสำยกำรบนิไทย   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 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 [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 10,500 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจำ้หนำ้ท่ีเท่ำนัน้ ลกูคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถ้ำท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดนิทำง   

 พรอ้มคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกรอ้งคำ่บรกิำรและเงินมดัจ ำคืน ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัล่วงหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท ำท่ีเคำนเ์ตอรส์นำมบนิ ณ วนัเดนิทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
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5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตั๋วเครื่องบนิกำรบนิไทย 20 กิโล  คำ่ประกนัวินำศภยัเครื่องบินตำมเง่ือนไข
ของแตล่ะสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 เป็นตน้ไป ทำงสำยกำรบิน
ไทย มีกำรปรบัลดน ำ้หนกัสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครื่องจำก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทำ่นัน้  

6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทำงบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ(ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ ำนักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
ญ่ีปุ่นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเชน่ คำ่อำหำร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด คำ่
โทรศพัท ์ 

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทรปิ/ทำ่น 
5.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจำ่ย 3%  
 

หมำยเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดั
หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรทอ่งเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัใินกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสำรเรื่องท่ีพกั
ทำงบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำทำ่นสำมำรถรบัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ข่ำยคณุสมบตัิ

เพ่ือกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
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