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Code: IS12-JPN-HokIceBreaker-SHTGCTS1-75TG-03-09Mar-69-A221116 

     

 

 

 

วนัที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชโิตเซ ่(TG670 : 23.55-08.20)  X X X  

2 
สนำมบนิชโิตเซ่ – หมู่บำ้นรำเม็ง – สวนสตัวอ์ำซำฮยีำม่ำ – 

เทศกำลน ำ้แข็ง ICE FALL FESTIVAL – โซอุนเคยีว  
   

TAISETSU HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 

โซอุนเคยีว – อะบำชริ ิ– ล่องเรอืตดัน ำ้แข็ง – พพิธิภณัฑ์

น ้ำแข็งข ัว้โลก – ทะเลสำบคุชชะโระ – เทศกำล LAKE 

AKAN ICE FESTIVAL – ทะเลสำบอะคงั   

   
HANAYUUKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 

ทะเลสำบอะคงั – LAKE AKAN SNOW ACTIVITY – ศูนย์

อนุรกัษพ์นัธุน์กกระเรยีน – โอบฮิโิระ – โรงงำนขนมหวำนรวิ

เกทส ึ– โทคำจคิำวำ่   

   
DAIICHI HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

5 

โทคำจคิำว่ำ – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ล่อง

ดนตร ี– นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ – โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิ– ซปัโป

โร – โรงงำนช็อกโกแลต – ทำนูกโิคจ ิ

   
KEIO PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

6 อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิง (ไมร่วมคำ่เดนิทำง)    X X 
KEIO PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

7 สนำมบนิชโิตเซ ่– กรุงเทพฯ (TG671 : 10.00-15.50)   X  

*** กรุณำเตรยีมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน  1,000  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 

 

21.00 น.  พรอ้มกันที ่ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหวำ่งประเทศ) ช ัน้ 4 ประตู 4 

เคำนเ์ตอร ์H สำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกแกท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

**ส ำคญัมำก !! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้

ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั** 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบนิชโิตเซ ่(ฮอกไกโด) โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG670   

 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิชโิตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นรำเม็ง สถานทีร่วบรวมรา้นราเม็งชือ่ดังของเมอืงอาซาฮกิาวา่ ก าเนดิขึน้ในปี 1996 

มรีา้นราเม็งชือ่ดังถงึ 8 รา้นทีแ่สดงฝีมอืการปรุงใหลู้กคา้ไดล้ิม้ลองและยังมเีรือ่งราวความเป็นมาของราเมน

จัดแสดงใหช้มอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบนิชโิตเซ ่ 

วนัทีส่อง สนำมบนิชโิตเซ ่– หมูบ่ำ้นรำเม็ง – สวนสตัวอ์ำซำฮยีำมำ่ – เทศกำลน ำ้แข็ง ICE FALL FESTIVAL 

– โซอนุเคยีว 
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เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

 

บำ่ย น าทา่นเขา้ชม สวนสตัวอ์ำซำฮยีำมำ่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิม

ทีส่ดุของญีปุ่่ น เพราะเป็นสวนสตัวท์ีแ่ตกตา่งจากสวนสตัวอ์ืน่ๆ โดยจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มชมสวน

สตัวแ์หง่นีส้งูถงึ 3 ลา้นคนตอ่ปี  

- จุดเด่นของสวนสัตวแ์ห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยืน่เขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซึง่ท่านสามารถเห็นการ

เคลือ่นไหว การวา่ยน ้าอยา่งคลอ่งแคลว่ของแมวน ้าไดอ้ยา่งใกลช้ดิทีส่ดุ อสิระใหท้า่นชมความน่ารักแสน

รูข้องสตัวแ์ปลกมากมายหลายพันธุ ์รวมถงึสตัวจ์ากขัว้โลกเหนือ ไมว่่าจะเป็นหมขีาวขัว้โลก ความน่ารัก

ของนกเพนกวนิในอโุมงคใ์ตน้ ้าแหวกวา่ยน ้าโชวผ์ูม้าเยอืนอยา่งใกลช้ดิถงึ 360 องศา, นกสายพันธุต์่างๆ 

การแสดงของเจา้ลงิตัวนอ้ย, ความงามของไกฟ้่า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี,์ 

ความสงา่งามของเสอืโครง่ ฯลฯ  ใหท้า่นเก็บไวใ้นความทรงจ ามริูเ้ลอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม เทศกำลน ำ้แข็ง ICE FALL FESTIVAL ณ เมอืงโซอนุเคยีว ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอชิคิาร ิจัดขึน้บน

พืน้ทีก่วา่ 10,000 ตารางเมตร  

- เมือ่ทา่นกา้วเขา้สูภ่ายในจะพบกบัประตมิากรรมน ้าแข็งทีห่ลากหลาย อาท ิอโุมงคน์ ้าแข็ง เสาน ้าแข็งและ

โดมน ้าแข็ง ซึง่มคีวามสูงกว่า 10 เมตร ตกกลางคืนจะประดับประดาดว้ยแสงไฟ 7 ส ีอย่างสวยงาม 

ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิอันน่าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะไดเ้ห็นดอกไมไ้ฟทีจุ่ด

ขึน้เป็นรปูรา่งหรอืตัวอกัษรภาษาญีปุ่่ นตา่งๆ  
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พกัที ่  TAISETSU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม 

 

หลังรับประทานอาหารแลว้เชญิท่านพักผ่อนไปกับการแช ่ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใตพ้ภิพ

เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบ

การเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแร่แบบญีปุ่่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าว

วา่ => หำกมำทีญ่ ีปุ่่ นแลว้ไมไ่ดล้งอำบน ำ้แรก็่เหมอืนกบัวำ่ทำ่นมำไมถ่งึญีปุ่่ น ! 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 

น าทา่นสู ่อะบำชริ ิเพือ่ ลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง (SIGHTSEEING ICE BREAKER)  

- อกีหนึง่ประสบการณ์ไฮไลทท์ีน่่าสัมผัส หากมโีอกาสไดม้าเยอืนเกาะฮอกไกโดในชว่งฤดูหนาวกับการ

ล่องเรอืตัดน ้าแข็ง AURORA ซึง่เต็มไปดว้ยแผ่นน ้าแข็งทีล่อยมาจากรัสเซยีทีเ่รยีกไดว้่าแห่งเดยีวใน

ญีปุ่่ น นอกจากจะไดส้ัมผัสประสบการณ์อันแตกต่างแลว้ยังไดม้โีอกาสเห็นชวีติสัตวโ์ลกอกีซกีโลกหนึง่

อย่างนกอนิทรทีะเลหางขาว และแมวน ้า เป็นตน้ (กำรลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศเอือ้อ ำนวย 

หำกในวนัทีเ่ดนิทำงสภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย จะไม่สำมำรถท ำกำรล่องเรอืไดเ้พือ่ควำม

ปลอดภยัของผูโ้ดยสำร หรอื ธำรน ำ้แข็งลอยออกจำกบรเิวณทีล่่องเรอืไปไกลจนท ำใหไ้ม่

สำมำรถมองเห็นธำรน ำ้แข็งได)้ 

 

วนัทีส่ำม โซอนุเคยีว – อะบำชริ ิ– ลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง – พพิธิภณัฑน์ ำ้แข็งข ัว้โลก – ทะเลสำบคชุชะโระ – 

เทศกำล LAKE AKAN ICE FESTIVAL – ทะเลสำบอะคงั   
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑน์ ำ้แข็งข ัว้โลก (Okhotsk Ryuhyo Museum) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอะบาชริิ

ของฮอกไกโด  

- จัดแสดงเกีย่วกบัน ้าแข็งขัว้โลกเหนอืในทะเลโอคอทสก ์ตัวอาคารจะมทีัง้หมด 2 ชัน้  

- ชัน้ 1 จัดนทิรรศการเกีย่วกับสิง่มชีวีติทีอ่าศัยอยูใ่ตน้ ้าแข็ง เชน่ คลโิอเนะ หรอืผเีสือ้ทะเล สัตวต์ระกูล

หอย และปลาทีดู่แปลกตาชนดิอืน่ๆ อกีมากมาย ไฮไลทข์องทีน่ี่ก็คงจะเป็นการจ าลองการลอยมาของ

น ้าแข็ง Ryu-hyo ในหอ้งอณุหภมูติ ่าถงึ -15 องศาเซลเซยีส  

- ชัน้ 2 จัดฉายวดีโีอเกีย่วกบัเรอืตัดน ้าแข็ง และอกีสิง่ทีน่่าสนใจคอืหอคอย Tento obsevation ทีส่ามารถ 

ชมววิเมอืงอะบาชริ ิทะเลสาบอะบาชริ ิภเูขาเท็นโท และทะเลโอคอทสกแ์บบ 360 องศา 

 

น าท่านชม ทะเลสำบคุชชะโระ (Lake Kussharo) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่อยู่ภายในอุทยาน

แหง่ชาตอิะคัง เชน่เดยีวกบัทะเลสาบมาช ูและทะเลสาบอะคัง แต่ทะเลสาบคุชชะโระมขีนาดใหญ่ทีส่ดุดว้ย

เสน้รอบวงถงึ 57 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีอ่ยูท่า่มกลางทัศนยีภาพของธรรมชาต ิและทะเลสาบสนี ้า

เงนิอนัสวยงาม 
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จากนัน้น าท่านสูช่ว่งเวลาแห่งความตระการตาของ เทศกำล LAKE AKAN ICE FESTIVAL เทศกาลที่

ย ิง่ใหญท่ีส่ดุในชว่งฤดหูนาวของทะเลสาบอะคัง ภายในงานนักทอ่งเทีย่วจะไดส้นุกกบัการตัดน ้าแข็ง หรอืมนิิ

เกมบนพืน้ผวิทะเลสาบ ยิง่กว่านัน้จุดเด่นของงานนี้ คอื การแสดงดอกไมไ้ฟ ภายใตท้อ้งฟ้ายามค ่าคนืทีสุ่ด

แสนจะอลังการและน่าประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่  HANAYUUKA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม 

 

หลังรับประทานอาหารแลว้เชญิท่านพักผ่อนไปกับการแช ่ออนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้เลอืดลม

เดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยูใ่น

สภาพคงที ่
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  

น าท่านสู ่LAKE AKAN SNOW ACTIVITY สนุกกับกจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครือ่งเล่น 

อาท ิสโนวโ์มบลิ, สโนวล์าฟติง้, สโนวส์เลท, ตกปลาน ้าแข็ง ตามอัธยาศัย (คำ่อุปกรณ์และกจิกรรม

ภำยในลำนหมิะไมร่วมในรำคำทวัร)์ 

 

น าทา่นชม ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุน์กกระเรยีน (Akan International Crane Center) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงคชุโิระ

ของฮอกไกโด  

- ไดถู้กเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ปี ค.ศ.1958 เพือ่เป็นสถานอนุรักษ์เพาะพันธุ ์และอนุบาลนกกระเรยีน

พันธุห์งอนแดง (Japanese Crane หรอื Tancho) ไมใ่หส้ญูพันธุไ์ป เนื่องมาจากสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

ท าใหน้กกระเรยีนเสีย่งมากๆ กับการสญูพันธุ ์ซ ึง่ภายในมพีืน้ทีก่วา้งขวางสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

เหมาะส าหรับถา่ยภาพนกกระเรยีนได ้

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ โอบฮิโิระ ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการวางผัง

เมอืงโดยเลียนแบบมาจากกรุงวอชงิตัน ดี ซ ีของสหรัฐอเมรกิา เมอืงนี้ถือเป็นเมอืงที่มธีรรมชาตทิี่อุดม

สมบรูณ์ มทีัศนยีภาพอนังดงาม จนกลายเป็นไฮไลทท์ีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลก 

  

น าท่านสู่ โรงงำนขนมหวำนรวิเกทส ึโรงงานเจา้ของต านานเคก้ Sanporoku ทีม่มีากว่า 40 ปี เคก้ทีท่ า

ขึน้มาเพื่อเฉลมิฉลองการพัฒนาภูมภิาคฮอกไกโดครบรอบ 100 ปี โดยท าจากวัตถุดบิที่มใีนฮอกไกโด

เท่านัน้ และอบดว้ยกรรมวธิพีเิศษโดยเฉพาะ หลังจากนัน้จะเคลอืบดว้ยช็อกโกแลต 2 ส ีท าใหม้ลีักษณะ

คลา้ยเปลอืกไมข้องตน้ไวทเ์บริช์ ขนม Sanporoku ทีม่เีนื้อชุม่ฉ ่าและรสชาตเิขม้ขน้นี้ไดรั้บความนยิมและ

เป็นทีช่ ืน่ชอบของผูค้นทุกเพศทุกวัย นอกจากขนมเคก้นี้แลว้ทุกท่านยังจะไดเ้พลดิเพลนิกับขนมหวานอกี

มากมาย 

 

พกัที ่  DAIICHI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารแลว้เชญิท่านพักผ่อนไปกับการแช ่ออนเซ็น ใหเ้ต็มอิม่กันอกีคนื!!! เพือ่ลดความ

เมือ่ยลา้จากการเดนิทาง 

วนัทีส่ ี ่    ทะเลสำบอะคงั – LAKE AKAN SNOW ACTIVITY – ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุน์กกระเรยีน – โอบฮิโิระ – โรงงำน

ขนมหวำนรวิเกทส ึ– โทคำจคิำวำ่   
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่โอตำร ุ(เมอืงโรแมนตคิ) ทีค่วบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ 

 

แวะชม คลองโอตำรุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มต่อกับอา่วโอตารุ ซ ึง่ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 

1920 ทีย่คุอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้จาก

คลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารุ ออกไปยังท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับ

อาคารเกา่แกร่มิคลองและววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

 

วนัทีห่ำ้    โทคำจคิำวำ่ – โอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ – โรงเป่ำ

แกว้คติำอชิ ิ– ซปัโปโร – โรงงำนช็อกโกแลต – ทำนกูโิคจ ิ
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บำ่ย น าท่านสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้ง

ภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกค่วร

คา่แกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ 

 

ไดเ้วลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ นาฬกิาไอน ้าสไตลอ์ังกฤษทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลกทีเ่หลืออยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ สูง 5.5 เมตร หนักกว่า 1.5 ตัน นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า

ประกอบกับมเีสยีงดนตรบีอกเวลาซึง่เหมอืนกับเสยีงดนตรทีีว่หิารเวสตม์นิสเตอรท์ีก่รุงลอนดอนดังขึน้ทุกๆ 

15 นาท ี 

 

น าท่านสู่ โรงเป่ำแกว้คติำอชิิ เมืองโอตารุขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องแกว้ที่ท าออกมาไดส้วยงาม น่ารัก

หลากหลายแบบ รา้นขายเครือ่งแกว้จงึมมีากเป็นพเิศษ มผีลติภณัฑท์ีท่ าจากแกว้ใหเ้ลอืกนับไมถ่ว้น ทัง้แกว้

ที่เป่าใหเ้ป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์บอล แกว้น ้า แจกัน ถว้ย พวงกุญแจ ตะเกยีงใหเ้ลือกอย่างจุใจ ที่

โรงงานแห่งนี้ท่านจะไดช้มกรรมวธิกีารเป่าเครือ่งแกว้ดว้ยเทคนคิแบบต่างๆ ก็จะไดเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมาใน

รปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโร  

 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงำนช็อกโกแลต (Ishiya Chocolate Factory) เป็นโรงงานในเมอืงซปัโปโรที่

ผลติช็อกโกแลตอันเลือ่งชือ่อยา่ง Shiroi Koibito คุก้กีส้อดไสไ้วทช์็อกโกแลต ทีท่ าจากนมโคจากฮอกไก

โดทีว่า่กนัวา่อรอ่ยทีส่ดุในญีปุ่่ น จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนยิมตดิอันดับสงูสดุของเกาะฮอกไกโด  

และท่านยังสามารถชมอุปกรณ์การผลติยุคแรกเริม่แบบจ าลองของโรงงานและขัน้ตอนการผลติ พรอ้มทัง้

เลอืกซือ้ชอ็กโกแลต หรอืไอศกรมีแบบตา่งๆ ซึง่ผลติจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดอ้กีดว้ย 
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น าทา่นสู ่ยำ่นทำนกูโิคจ ิถนนชอ้ปป้ิงเกา่แกข่องเมอืงซปัโปโรอายกุว่า 140 ปี ตลอดถนนจะมรีา้นคา้ต่างๆ 

เรยีงรายกันไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของทีร่ะลกึรวมแลว้กว่า 200 รา้น อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศัย อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้

แบรนดเ์นม เครือ่งส าอาง เป็นตน้  

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ทีภ่ตัตำคำร เมนพูเิศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำปยูกัษ ์+ ป้ิงยำ่ง  

พกัที ่  KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  

 ใชเ้วลำคุม้คำ่เต็มวนั เขำ้สูช่ว่งเวลำอสิระทอ่งเทีย่ว และชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ไกดแ์นะน ำกำรเดนิทำง (ไมม่รีถบสัใหบ้รกิำร) 

สถำนทีท่อ่งเทีย่วแนะน ำ 

สถำนรีถไฟซปัโปโร : ถอืว่ามคีวามเกา่แกแ่ละเป็นอาคารหลังแรกๆ ทีถู่กสรา้งขึน้ในเมอืงซปัโปโร บรเิวณ

รอบๆ เต็มไปดว้ยเเหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นคา้ และรา้นอาหารจ านวนมาก อกีจุดทีน่่าสนใจเป็นคอืจุดชมววิ T38 ซึง่

จะตัง้อยู่บนอาคาร เจอาร ์ทาวเวอร ์ทีม่คีวามสูง 38 ชัน้ ดา้นบนสามารถชมววิของเมอืงซัปโปโรไดอ้ย่าง

ชดัเจน นอกจากนี้ทางฝ่ังทศิใตข้องสถานีรถไฟ ยังเป็นทีต่ัง้ของชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์ซึง่บนชัน้ 10 นัน้จะเป็น

ทีต่ัง้ของศนูยอ์าคารซปัโปโร ราเม็ง รพีับลคิ ซึง่จะมรีา้นราเม็งเล็กๆ กว่า 8 รา้น เเต่ละรา้นนัน้จะมเีมนูราเม็ง

ประจ าถิน่ฮอกไกโดทีม่คีวามโดง่ดังในรสชาตขิองความอรอ่ย 

ชือ่สถำนที ่: สถำนรีถไฟซปัโปโร (Sapporo Station) 

เวลำท ำกำร : เปิดทกุวนั 

 ศนูยก์ำรคำ้ เวลำ 10.00 – 21.00 น. 

 รำ้นอำหำร เวลำ 11.00 – 21.30 น. 

 จดุชมววิ T38 เวลำ 10.00 – 23.00 น. 

กำรเดนิทำง : JR Hakodate Line, JR Gakuentoshi Line, JR Chitose, Namboku Subway 

Line, Toho Subway Line 

ตลำดนโิจ : มคีวามเกา่แกแ่ละมกีลิน่อายของสถาปัตยกรรมในสมยัเมจ ิโดยมสีนิคา้ทางทะเลเป็นอาหาร

ทะเลสดๆ ทีม่คีวามน่าสนใจอยา่ง หอยเมน่ทะเล, ไขป่ลาแซลมอน, ป ูและปลาทะเลสดๆ นานาชนดิ 

ถงึแมว้า่คณุจะไมส่ามารถซือ้กลบัไปได ้เเตก่ถ็อืเป็นประสบการณ์ทีน่่าสนใจ หากจะมาสมัผัสกบัความคกึคกั

ของตลาดเเหง่นี ้และเป็นอกีจดุทีส่ามารถมาชมวถิชีวีติปกตขิองชาวญีปุ่่ นไดอ้กีดว้ย  

วนัทีห่ก     อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิง (ไมร่วมคำ่เดนิทำง)   
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ชือ่สถำนที ่: ตลำดนโิจ (Nijo Market) 

เวลำท ำกำร : อำจแตกตำ่งไปตำมแตล่ะรำ้น 

 ตลำดนโิจ เวลำ 07.00 – 18.00 น. 

 รำ้นอำหำร เวลำ 07.00 – 21.00 น. 

กำรเดนิทำง : Tozai Subway Line ลงสถำน ีBus Center Mae ใชท้ำงออก 3 เมือ่เดนิขึน้มำเจอ

แยกเลีย้วซำ้ย แลว้เดนิตรงไปอกี 2 บล็อคถงึเลย 

อำคำรทีท่ ำกำรรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด : สรา้งมาตัง้เเตปี่ ค.ศ.1888 โดยเป็นอาคารไมก่ีห่ลังในยคุนัน้ของ

ญีปุ่่ นทีม่ขีนาดใหญโ่ตและหรหูราเป็นอยา่งมากดว้ยการตกแตง่ทีส่วยงาม ซึง่ดา้นหนา้นัน้นักทอ่งเทีย่วจะพบ

กบัสญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก และธงรปูดาวเจ็ดแฉก ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงซปัโปโรและฮอกไกโด 

ชือ่สถำนที ่: อำคำรทีท่ ำกำรรฐับำลเกำ่ฮอกไกโด (Hokkaido Government Office) 

เวลำท ำกำร : เปิดบรกิำรวนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลำ 08.45 – 17.30 น. (ปิดเสำร-์อำทติย)์ 

คำ่เขำ้ชม : เขำ้ชมฟร ีไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย 

กำรเดนิทำง : JR Hakodate Line, JR Gakuentoshi Line, JR Chitose, Namboku Subway 

Line, Toho Subway Line ท ัง้หมดลงสถำน ีSapporo ใชท้ำงออก North West 2 ฝั่งตรงขำ้ม

หำ้ง miredo แลว้เดนิตอ่นดิเดยีวถงึ 

***อำหำรกลำงวนัและค ำ่อสิระตำมอธัยำศยัเพือ่ใหท้ำ่นใชเ้วลำไดอ้ยำ่งคุม้คำ่*** 

 พกัที ่KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

สมควรแกเ่วลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่กลับกรงุเทพฯ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG671  

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.50 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.........  

 

       ** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำง

บรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั **                

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด    สนำมบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

https://goo.gl/maps/5ZcR7hHNiF8eyRVP6
https://goo.gl/maps/xWHBpzq56PjK7c3P6
https://goo.gl/maps/DmEoBcLeXU6jqr7o9
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อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

 

วนัเดนิทำง 

 

  รำคำทวัรผ์ูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

(20 ทำ่นออกเดนิทำง) 

พกัเดีย่วจำ่ยเพิม่ 

3 – 9 มนีำคม 2566 69,999 บำท / ทำ่น 15,000 บำท / ทำ่น 

 

 

 

 

1. คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเท่านัน้ ต ัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่

สำมำรถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนำ้ได ้(ทำ่นจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุม่เทำ่น ัน้) 

2. คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิกอ่นการเดนิทาง **รำคำทวัรน์ีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที ่26 ต.ค. 65  

3. คำ่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทางบรษัิทขอ

ปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เชน่กัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง 

ท่านที ่3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูทีน่อน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับรูปแบบการจัดหอ้งพักของโรงแรม

นัน้ๆ 

4. คำ่อำหำร ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ และ น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด  

5. คำ่ยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

6. น ำ้หนกัสมัภำระ ทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

7. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุและกำรเจ็บป่วย รวมถงึโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ (COVID-19) กรณีเขำ้รกัษำใน

โรงพยำบำลเทำ่น ัน้ !!!  ระหวำ่งกำรเดนิทำง กรณีเสยีชวีติ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาล 

ไมเ่กนิ 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 

ในกำรเคลมประกนัทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และ มเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กำรประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่

ภายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, 

จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ

อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
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1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงทกุประเภท 

2. คา่ด าเนนิการคัดกรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางออกนอกประเทศไทยอยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมง 

3. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ฯลฯ 

4. กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกด,์ คนขบัรถ รวม  1,000  บำทตอ่คน (เด็กช ำระทปิเทำ่กบัผูใ้หญ)่ 

5. คำ่ภำษมีลูคา่เพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทีถู่กตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลัง 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

6. คำ่วซีำ่ญีปุ่่ นส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ

7. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


