
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Program Meal Hotel 
1 กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)  TG670 (23.55-08.20)   - - 

2 ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฮาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง็ – สวน

สัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว - น ้ าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ – 

เทศกาลน ้าแขง็โซอุนเคียว – แช่ออนเซ็น 

- / L / D 
SOUNKYO HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 กิจกรรมลานสกี – เทศกาลน ้าแขง็ Lake Shikotsu Ice Festival – โน

โบริเบทสึ– หุบเขานรกจิโกกดุานิ –ภูเขาไฟโชวะชินซนั- ออนเซ็น 

B / L / D NOBORIBETSU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 

ร้านกาแฟฮัลโหลคิตต้ี - ซัปโปโร – งานเทศกาลหิมะซัปโปโร 

Sapporo Snow Festival 2020 – บุฟเฟ่ตป์ู 3 ชนิด - แช่ออนเซ็น 

B / L / D 
GATEAUX KINGDON HOTEL 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

5 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ชอ้ป

ป้ิงทานุกิโคจิ – แช่ออนเซ็น 

B / L / - GATEAUX KINGDON HOTEL 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  TG671 (10.00-15.50)   B / - / - - 

ราคา 
 

บาท/ท่าน 
29,900.- 

ก าหนดการเดินทาง : เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 

WONDERFUL JAPAN 

ฮอกไกโด เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคยีว  

 เทศกาลหิมะซัปโปโร 
6 วนั 4 คนื 

ราคา 

บาท/ท่าน 

47,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตู 2 เคานเ์ตอร์ C สายการบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร การเชค็อินและโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
วนัที่สอง ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฮาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง็ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พาเหรดนกเพนกวนิ – 

โซอุนเคียว – น า้ตกกงิกะและน ้าตกริวเซ – เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว – แช่ออนเซ็น 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได]้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซปัโปโรไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาของฮอกไก
โดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นอีกดว้ย น าท่านสู่ หมู่บ้านราเมง็อาซาฮีคาว่า ซ่ึงเมืองแห่งน้ี มี
ประวติัศาสตร์การท าราเมงมาอยา่งยาวนาน นบัตั้งแต่ยุคหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีน ้าซุปแบบฉบบัของ
ตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมง ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพ่ือใหเ้หล่านกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาสมัผสัรสชาติแบบดั้งเดิม
ของร้านราเมงท่ีมีช่ือเสียงทั้ง 8 ร้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตวข์นาดใหญ่และมีช่ือเสียงมาก จุดเด่นของสวนสัตวแ์ห่งน้ีคือ

สตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลกท่ีไม่ไดถ้กูกกัขงัอยูใ่นกรงในแบบท่ีเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆไป มีการออกแบบ
พ้ืนท่ีและจดัมุมมองท่ีแปลกตากวา่สวนสตัวอ่ื์นๆ เช่น การท าอุโมงคใ์ตน้ ้าเป็นแทงครู์ปกระบอก ยื่นเขา้ไปใน
บ่อของแมวน ้ าซ่ึงเราสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของแมวน ้ าไดอ้ย่างใกลชิ้ดถึง 360 องศา, ต่ืนตากบัการได้
ใกลชิ้ดหมีขาวขั้วโลกเหนือจากอุโมงค์ท่ีสร้างลอดใตดิ้น เป็นตน้ เชิญท่านเพลิดเพลินใจไปกบัเหล่าสรรพ
สัตวต่์างๆมากมาย ทั้งหมีขั้วโลก, แมวน ้า, สิงโตทะเล นกฟลามิงโก ฯลฯ พิเศษส าหรับฤดูหนาว ท่านจะได้
ชมพาเหรดนกเพนกวิน โดยขบวนพาเหรดจะมี 2 รอบ คือ 11.00 น. และ 14.30 น.ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว เมืองข้ึนช่ือเร่ืองของออนเซ็นท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮอกไกโด  น าท่าน
ชม น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ เป็นน ้าตกสองสายท่ีไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเป็นร้ิวสวยงาม น ้าตกทั้งสอง
สายตั้งอยูห่่างกนัเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย น ้ าตกริวเซ ซ่ึงถกูเรียกวา่เป็น “น ้าตกแห่งดาวตก” 
เพราะสายน ้าเส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาสะทอ้นกบัแสงอาทิตยจ์ะแลดูคลา้ยดาวตก กบัน ้ าตกกิงกะ 
หรือ “น ้าตกแห่งแม่น ้าสีเงิน”  น าท่านชม เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL) 



 

 

เทศกาลน ้ าแข็งประจ าปีของโซอุนเคียวเป็นเทศกาลน ้ าแข็งท่ี มี ช่ือเสียงของฮอกไกโด พบกับการ
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน ้ าแข็ง ซ่ึงมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะต่างๆ อีกทั้งยงัมีส่ิงท่ี
น่าสนใจก็คือความแตกต่างของการเกาะตัวของน ้ าแข็งท่ีแกะสลักซ ้ าไปมาหลายคร้ังเพ่ือสร้างสรรค์
ประติมากรรมดว้ยความประณีต การชมเทศกาลน ้ าแข็งในช่วงกลางวนักบักลางคืนจะมีความแตกต่างกนั 
ตอนกลางวนัน ้าแข็งจะสะทอ้นกบัแสงแดดเป็นสีขาวอมฟ้า และในช่วงตอนกลางคืนน ้าแข็งสะทอ้นแสงไฟ
เป็นสีรุ้ง 

  
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน ้ าแร่ธรรมชาติในสไตล์ญ่ี ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น”  

ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่สาม กจิกรรมลานสก ี– เทศกาลน า้แข็ง LAKE SHIKOTSU ICE FESTIVAL – เมอืงโนโบริเบทสึ – หุบเขานรก
จโิกกดุานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน - แช่ออนเซ็น   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมลานสกี (ลานสกีโอตารุเท็นกุยามะ) ตั้งอยู่ท่ีบริเวณดา้นล่างของภูเขาเทนงุ 
ภายในเมืองโอตารุ (OTARU) โดยกระเช้าแห่งน้ีถือว่าเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีเราจะไดเ้ห็นวิวสวยๆของเมือง ตวั
กระเชา้จะสามารถข้ึนไปยงัยอดเขาเทนงุ ท่ีความสูง 271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น เม่ือข้ึนไปแลว้จะ
ไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแบบ 360 องศา (ไม่รวมค่ากิจกรรม) จากนั้นน าท่านชม เทศกาลน ้าแข็ง LAKE 
SHIKOTSU ICE FESTIVAL เทศกาลน ้าแขง็ท่ีทะเลสาบชิโคทสึ  ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ ท่ีไดช่ื้อวา่มี
น ้าท่ีใสบริสุทธ์ิเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยจะใชน้ ้าจากทะเลสาบ น ามาพ่นผา่นสปริงเกอร์ค่อยๆ ก่อรูปทรงเป็นกอ้น 
น ้าแข็งทรงกรวย ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกนัไปถึง 30 แบบ  ในช่วงเวลากลางวนั จะไดรั้บชมความสวยงาม
ของ น ้าแข็งสีฟ้า เรียกวา่ “ชิโคทสึบล”ู ส่วนในเวลากลางคืน จะไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบั การจดัแสดงไฟ เล่นไฟ
น ้าแขง็ สีสนัสวยงาม มีการจุดพลุ การแสดงต่างๆ นอกจากนั้นมีอาหาร และเคร่ืองด่ืมอุ่นๆ ใหรั้บประทาน 

 
 
 
 



 

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองน ้ าแร่ธรรมชาติของฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ 

หรือเรียกอีกอยา่งว่า “หุบเขานรก” อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ท่ี
เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้ าร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณ
เสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควนัร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้ าแร่และออนเซ็นท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสัญลกัษณ์เป็นยกัษสี์แดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรับ  
เป็นยกัษท่ี์คอยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยือน ดงันั้นทุกบริเวณพ้ืนท่ีของท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของท่ีระลึก หอ้งน ้า
จะมีป้ายต่างๆท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษใ์หเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  

 
 
 
 
   

 
 น าท่าน ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน ซ่ึงมีอนุสาวรียบุ์รุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดข้ึนมาใหม่

ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี
1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซนั ดงัท่ีเห็นอยู่ปัจจุบนั อยูใ่นความ
ดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบนัทึกภาพเป็นท่ีระลึก 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเท่า  

  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น”  ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่ส่ี  โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอชิิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี ้– ซัปโปโร -  
                            ชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด – แช่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็น

ทรงตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีได้ท าการค้ากบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน น าท่านไป
สัมผสัความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ไดรั้บค าขนานนามว่าเป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองโอตารุท่ีไดรั้บความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นท่ีระลึก น าท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ท่ีข้ึนช่ือของโอตารุ 
จดัโชวแ์กว้ในรูปแบบต่างๆใหช้ม เช่น โคมไฟประดิษฐห์ลากหลายรูปแบบ, แกว้ใส่น ้า, ตุ๊กตาตวัเลก็ ๆท่ีท า
จากเน้ือแกว้ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่



 

 

โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่า
แก่การอนุรักษใ์ห้เป็นสมบติัของชาติและท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านไดเ้ลือกชม
เลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นอกจากน้ีด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยงัมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ (STREAM 
CLOCK) สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือท่ีโอตารุและท่ีแคนาดา นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ า
ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก 15 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร 

SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 ณ โอโดริปาร์ค เป็นเทศกาลหิมะท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซัปโปโร มี
การจดัแสดงงานบนพ้ืนท่ี 3 ส่วน คือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ ในงานมีการน าเสนอ
ประติมากรรมท่ีสร้างจากหิมะและน ้ าแข็งเป็นจ านวนนบัร้อยช้ิน เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และมีผูเ้ขา้ชมงานจากทัว่โลกกวา่ 2 ลา้นคนทุกปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - พเิศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด 
  
 
 
 
 
 



 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั GATEAUX KINGDON HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น”  ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่ห้า  ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยู่ท่ีซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจา้
ท่ีมีความเก่าแก่แห่งหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีความเก่ียวขอ้ง
ผูกพนักบัวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซ้ึง เร่ิมตั้งแต่การมาสักการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ 
วนัเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็นตน้ น าท่านชม ท าเนียบรัฐบาลเก่า เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็น
อาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ท่ี เลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ 
สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกวา่2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นชิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใช้
งานมายาวนานกวา่ 80 ปีและไดย้า้ยไปท่ีท าการหลงัใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสูง 10 ชั้นตั้งอยูท่างดา้นหลงัตึก
เก่า แต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรม
ส าคญัของชาติเม่ือปี พ.ศ. 2512 ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร   ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมยัใหม่ เป็นหอ
นาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิม
ทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมา
นานจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองซปัโปโร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เชิญท่านสนุกสนานกบัการช้อปป้ิง ย่านทานุกิโคจิ ช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคาความยาว 7 

บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มี
ร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 200 ร้านคา้ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ยา่นซูซูกิโนะ ท่ี
เตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 

 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ)  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั GATEAUX KINGDON HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกวา่ “ออนเซ็น”  ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่หก  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 



 

 

10.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพืม่ 

04 – 09 กมุภาพนัธ์ 2563 
05 – 10 กมุภาพนัธ์ 2563 
06 – 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
09 – 14 กมุภาพนัธ์ 2563 

47,900.- 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกิน 2 ขวบ จ่ายเพยีง 10,500 บาท/ท่าน ** 
 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพัก
ให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง  
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง
ผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุม โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตาม
จริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ า

ท่ีนัง่กบัสาย การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 

 


