
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17311  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

12 – 16 กมุภำพนัธ์ 2563 39,900.- 
 

 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)   

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

 
 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
(เกาะฮอกไกโด) (23.45-08.30)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมง็ – โซอุนเคยีว – น า้ตกกงิกะ & ริวเซย์ – 

“เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคยีว”   
-  

RAMENG 


HOTEL
SOUNKYO KANKO 
HOTEL OR SIMILAR  

3 
โซอุนเคยีว – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์
เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมำจ ิ– “เทศกำลแสงไฟ
ริมคลองโอตำรุ” – ช้อปป้ิงเอออน พลาซ่า – ซัปโปโร 

  - 
ANA HOLIDAY INN 

SAPPORO SUSUKINO 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – โคคุไซ สก ีรีสอร์ท – ศาลเจ้าฮอกไกโด – 
ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ– ช้อปป้ิงมติซุยเอาท์เลต็ 

  - 
AIR TERMINAL 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
(10.45 – 15.45) 



✈ - -  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 

ดงันั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 2345 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมง็ – โซอุนเคยีว – น า้ตกกงิกะ & ริวเซย์ – “เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคยีว”  

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

    

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกาว่า” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาของ ฮอก
ไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมง็แห่งอาซาฮิกาว่า” ศูนยร์วมร้าน
ราเมง็ติดอนัดบัของเมืองอาซาฮิกาวา่และของเกาะฮอกไกโด หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเม็งท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ี
ต่างแข่งขนักนัท าราเมง็ของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุดเพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมงอาซาฮิกาว่าเพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกล้ิมลองรสชาติของราเม็งร้าน
เด็ดตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ (1) 

  

หลงัอาหารกลางวนั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคยีว” (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ  2 ช่ัวโมง มรีะยะทำง
โดยประมำณ 115 กม.) หมู่บา้นเลก็ ๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูงและ ยงัอยูใ่นเขต “อุทยำนแห่งชำติไดเซ็ทสึ
ซัง” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยงัเป็นแหล่งน ้ าแร่ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงาม
ดัง่ภาพวาดของจิตรกรท่ีรังสรรค์ข้ึนในฤดูหนาว ซ่ึงถูกปกคลุมไปดว้ยน ้ าแข็ง และหิมะขาวโพลนสะทอ้นแสงอาทิตย์
วาววบัจบัตา ซ่ีงเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพซ่ึงหาชมไดใ้นฤดูหนาวเท่านั้น 

จากนั้นน าท่านเดินทางชมความงามของ “น า้ตกกงิกะ” หรือ “น า้ตกแม่น า้สีเงนิ” มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน ้ า
ท่ีไหลลงมาจากหนา้ผานั้นมีลกัษณะเป็นเสน้ขาวเลก็ๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเสน้ดา้ยสีเงินแสนงดงามส่วนไม่ไกลกนันกัมี
อีกหน่ึงน ้ าตก “น า้ตกริวเซย์” หรือ “น า้ตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจากน ้ าตกท่ีไหลออกมาจากชะง่อนผา



นั้นเม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้า นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อวา่เป็น
น ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ยส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเท่ียวชม
ไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 

หลงัอาหารค ่าน าท่านชมอาณาจกัรน ้ าแข็งขนาดมหึมา ณ “เทศกำล แกะสลักน ้ำแข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ” ท่ีจดัริม
แม่น ้ าอิชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกำลงำนตั้งแต่ 25 มกรำคม – 18 มนีำคม 2020) 
ภายในงานจะประดบัประดาดว้ยประติมากรรมน ้ าแขง็และหิมะรูปทรงต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นกบัแสงแดดในช่วงกลางวนัเป็น
สีขาว อมฟ้า และในช่วงกลางคืนน ้ าแข็งเหล่าน้ีจะสะทอ้นแสงไฟสีรุ้ง ราวกบัโลกแห่งจินตนาการ เช่นตน้คริสต์มาส 
บา้นอิกลูของชาวเอสกิโม ถ ้าน ้ าแข็งท่ีมีหินงอกหินยอ้ยคลา้ยของจริง อุโมงคน์ ้ าแข็งและบาร์น ้ าแข็ง เป็นตน้ ... ให้ท่าน
ต่ืนตาต่ืนใจกบัโดมและปราสาทน ้ าแขง็ขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถเดินเขา้ไปเยี่ยมชมภายในไดอี้กดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน
กบัความงามของประติมากรรมน ้ าแขง็ ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นเทศกาลน ้ าแขง็ท่ีมีรูปแบบแตกต่างและยิง่ใหญ่อลงัการไม่แพเ้มือง
อ่ืน ๆ ในฮอกไกโด 

ทีพ่กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิ เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วนัทีส่าม โซอุนเคยีว – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมำจิ – “เทศกำลแสงไฟ
ริมคลองโอตำรุ” – ช้อปป้ิงเอออน พลาซ่า – ซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” เป็นสวนสัตวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลก ๆ หลากหลายสาย
พนัธ์ุ รวมไปถึงสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลก น าท่านต่ืนตากบั “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตวใ์ห้
ท่านไดบ้นัทึกภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินและอุโมงคใ์ตน้ ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวินวา่ยน ้ าไดอ้ย่างใกลชิ้ดถึง 360 
องศา ชม “หมขีาวขั้วโลก” ท่ีเดินอวดโฉมใหท่้านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก พร้อมชมความ
ซุกซนของ “แพนด้าแดง” เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน” และ “ฝูงสุนัขจิง้จอก” นอกจากน้ีท่านจะได้
พบกบัสตัวพ้ื์นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเลท่านจะไดเ้พลิดเพลินไป
กบัเหล่าสตัวน์านาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตรและเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุซ่ึงในสมยัก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟคูลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริม
คลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมือง
ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” 
นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต
Le TAOท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่าง ๆ มากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่าน
เดินชมไดต้ามอธัยาศยั...จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 
เรือนบนโลกเท่านั้ น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมี
เสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาทีและจะพน่ไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมงเหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระ
ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” 



ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนกั หรือจะเลือกชม
“กล่องดนตรี” รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้ งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่าง
ผูช้  านาญการ ... อิสระใหท่้านได ้“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น และ
น าท่านผา่นชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือ
ว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปีทั้ งยงัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

 

จากนั้นพาท่านไปชม “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” (Otaru Snow Light Path Festival) นบัเป็นเทศกาลท่ีทั้งยิง่ใหญ่
และยงัโด่งดงัระดบัประเทศของเมืองโอตารุ (Otaru) โดยนบัเป็นเทศกาลในฤดูหนาวท่ีจะจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีในช่วง
เดือนกมุภาพนัธ์ (ซ่ึงปีนีจ้ะจัดขึน้ในวันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการจดัเทศกาลหิมะซปัโปโร 
ช่วงน้ีนบัวา่เป็นเทศกาลท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากมายงัเมืองน้ี เพราะภายในเมืองจะทั้งสวยงามและเต็มไปดว้ย
ความโรแมนติกมากเป็นพิเศษ ภายในเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนท่ีหลกัในการจดัเทศกาลในช่วงเวลา 17:00-21:00 นัน่ก็
คือ Unga Kaijo และ Temiyasen Kaijo ซ่ึงจริงๆก็ตั้งอยูไ่ม่ไกลกนันกัแถมยงัสามารถเดินเร่ือยๆเพ่ือช่ืนชมบรรยากาศ
ระหวา่งทางไดอี้กต่างหาก ความพิเศษของเทศกาลน้ีก็เป็นการท่ีทัว่ทั้งเมืองโอตารุจะประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ และ
รูปป้ันหิมะขนาดเลก็ เป็นระยะเวลา 10 วนั บรรยากาศของเมืองท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ รวมกบัแสงจากโคมไฟระยบิระยบัท า
ใหร่ื้นรมย ์นอกจากน้ีชาวบา้นในพ้ืนท่ีก็จะตกแต่งร้านคา้และท่ีอยูอ่าศยัของพวกเขาดว้ยโคมไฟบริเวณดา้นหนา้เพ่ือให้
กลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาลน้ีอีกดว้ย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัความสวยงามท่ีน่าหลงใหลของเทศกาลน้ี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, 
เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและ
ซ้ือสินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั : ANA HOLIDAY INN SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – โคคุไซ สก ีรีสอร์ท – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ – ช้อปป้ิงมติซุยเอาท์เลต็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

   



พาท่านเดินทางเขา้สู่ “โคคุไซ สกี รีสอร์ท” (Sapporo Kokusai Ski Resort) เป็นลานสกีขนาดใหญ่ให้เล่นมากมายตั้งแต่
มือใหม่จนถึงขั้นมืออาชีพ รีสอร์ทซ่ึงตั้งยูเ่มืองโจซงัเค ทัว่พ้ืนท่ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดช่วงหนา้หนาว ... ให้ท่านได้
เตม็อ่ืม กบัการพกัผอ่นส าหรับครอบครัวดว้ยกิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่ามกลางหิมะละลานตา และสนุกสนานไปกบัการ
เล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและหิมะอนัขาวโพลน กบักิจกรรมต่างๆ มากมาย
บนลานสกี อาทิ กระดานเล่ือนหิมะ สโนวโ์มบิล สกี สโนวบ์อร์ด ... อิสระใหท่้านเลือกเพลิดเพลินกบัประสบการณ์ใหม่
กบักิจกรรมต่างๆ อีกมากมายหรือเลือกมุมถูกใจกบัการถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก (หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถ
เช่าชุดและอุปกรณ์ได ้ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ทานุกิ โคจิ” ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเก่าแก่กวา่ 130 ปี ของเมืองซัปโปโรท่ีมี
ความยาวกวา่ 900 เมตร กบัร้านคา้มากมายนบั 200 ร้าน ท่ีใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ อยา่งจุใจ อาทิเช่น ร้านสินคา้ 
98 เยน ร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอาง
ร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุย เอาท์เลท็” เอาทเ์ลท็ท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้  
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต์่างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ใหเ้ลือกถึง 130 
ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อสิระอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ (10.45 – 15.45) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิชิโตเซ่” 



1045 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1545 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 
 
 
 

   อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 29,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

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



เง่ือนไขการช าระเงนิ     ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
    ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

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

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

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

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ตา่ง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 



 


