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 สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ | โซอนุเคียวน า้ตกกิงกะ | เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคียว | กิจกรรม ณ ลานสกี |  
เทศกาลน า้แข็ง Lake Shikotsu Ice Festival | ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 |  

ศาลเจ้าฮอกไกโด | ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด | ช้อปปิง้ยา่นทานกิุโคจิ 
    

 

 

   

  

HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์ 2563 

ราคาแนะน าเพียง  47,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ)(TG670 23.55-08.20+1) 
วนัที่ 2.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อาซาฮิกาวา่ – หมูบ้่านราเมน - สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ – โซอนุเคียว - น า้ตกกิงกะ – น า้ตกริวเซ – เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคียว –  

            แชน่ า้แร่ธรรมชาติ  

วนัที่ 3.  กิจกรรม ณ ลานสกี – เทศกาลน า้แข็ง Lake Shikotsu Ice Festival – เมืองโนโบริเบ็ทส ึ– จิโกกดุานิ – ชมภเูขาไฟโชวะชินซนั – แชน่ า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 4.  โอตารุ-คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 – เมนปู ู3 ชนิด –  

แชน่ า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัที่ 5.  ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซปัโปโร – ช้อปปิง้ยา่นทานกิุโคจิ – แชน่ า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 6.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)(TG671 10.00-15.50) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – อาซาฮกิาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิ
ยาม่า – โซอุนเคียวน า้ตกกงิกะ – น า้ตกริวเซ – เทศกาลน า้แขง็โซอุนเคียว –  
แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 เดินทางสู ่เมืองอาซาฮิกาว่า พาทกุท่านไปยงั หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศาสตร์การท ารา

เมน มาอยา่งยาวนาน นบัตัง้แตย่คุหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ้่านราเมน ถือก าเนิดมา
ในปี 1996 เพื่อให้เหลา่นกัทอ่งเที่ยวได้เข้ามาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของร้านราเมนที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 ร้านได้อยา่งเต็มที่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัว์ที่มีช่ือเสียงของเมืองอาซาฮิกาว่า จุดเด่นของสวนสตัว์แห่งนี ้คือ “อโุมงค์แก้วเพนกวิน” 

ซึง่จะมีการแสดงขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน และอีกสว่นหนึง่ก็คือ โดมแก้วขนาดเล็ก จะเป็นโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ท า
ให้เราสามารถเห็นสตัว์ที่อาศยัอยู่ในขัว้โลกอย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดหูนาวป็นช่วงที่เหมาะแก่การที่เดินทางมาชมการจดัแสดง
ของการเดินพาเหรดเพนกวิน อีกทัง้นีย้งัมีสตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน โดยเฉพาะเครนที่
ตอนนีห้าชมได้ยาก เนื่องจากตอนนีไ้ด้สญูพนัธุ์ไปแล้ว 

 
 น า้ตกกิงกะและน า้ตกริวเซ เป็นน า้ตกสองสายที่ไหลจากบนภเูขาลงมาที่ผาเป็นริว้สวยงาม น า้ตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกนั

เพียง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นได้ง่าย น า้ตกริวเซ ซึง่ถกูเรียกวา่เป็น “น า้ตกแหง่ดาวตก” เพราะสายน า้เส้นใหญ่ไหลลงมา
จากซอกผา เวลาสะท้อนกบัแสงอาทิตย์จะแลดคูล้ายดาวตก กบัน า้ตกกิงกะ หรือ “น า้ตกแหง่แมน่ า้สเีงิน”     
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 เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคียว(Sounkyo Ice Fall Festival) หรือเทศกาลน า้แข็งประจ าปีของโซอนุเคียวเป็นเทศกาลน า้แข็งที่มี
ช่ือเสยีงของฮอกไกโด พบกบัการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน า้แข็ง ซึง่มีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะต่างๆ อีก
ทัง้ยงัมีสิง่ที่นา่สนใจก็คือความแตกตา่งของการเกาะตวัของน า้แข็งที่แกะสลกัซ า้ไปมาหลายครัง้เพื่อสร้างสรรค์ประติมากรรม
ด้วยความประณีต การชมเทศกาลน า้แข็งในช่วงกลางวนักบักลางคืนจะมีความแตกตา่งกนั ตอนกลางวนัน า้แข็งจะสะท้อนกบั
แสงแดดเป็นสขีาวอมฟ้า และในช่วงตอนกลางคืนน า้แข็งสะท้อนแสงไฟเป็นสรุ้ีง 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
กิจกรรม ณ ลานสกี – เทศกาลน า้แขง็ SHIKOTSU ICE FEST –  
เมืองโนโบริเบท็สึ – จโิกกุดานิ – ชมภเูขาไฟโชวะชนิซัน – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ลานสกี (ลานสกีโอตารุเท็นกุยามะ) ตัง้อยู่ที่บริเวณด้านล่างของภเูขาเทนงุ ภายในเมืองโอตารุ (Otaru) โดย

กระเช้าแหง่นีถื้อวา่เป็นอีกหนึง่จดุที่เราจะได้เห็นววิสวยๆของเมอืง ตวักระเช้าจะสามารถขึน้ไปยงัยอดเขาเทนงุ ที่ความสงู 271 
เมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาทีเทา่นัน้ เมื่อขึน้ไปแล้วจะได้เห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงามแบบ 360 องศา 

 
  



 

โค้ดทวัร์ JPGT-54 

 เดินทางสู ่เทศกาลน า้แขง็ Lake Shikotsu Ice Festival เทศกาลน า้แข็งที่ทะเลสาบชิโคทส ึ ทะเลสาบปากปลอ่งภเูขาไฟ ที่
ได้ช่ือวา่มีน า้ท่ีใสบริสทุธ์ิเป็นอนัดบัต้นๆ โดยจะใช้น า้จากทะเลสาบ น ามาพน่ผา่นสปริงเกอร์คอ่ยๆ ก่อรูปทรงเป็นก้อน น า้แขง็
ทรงกรวย ขนาดเลก็ใหญ่แตกตา่งกนัไปถึง 30 แบบ  ในชว่งเวลากลางวนั จะได้รับชมความสวยงามของ น า้แขง็สฟ้ีา เรียกวา่ 
“ชิโคทสบึล”ู สว่นในเวลากลางคนื จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกบั การจดัแสดงไฟ เลน่ไฟน า้แข็ง สสีนัสวยงาม มกีารจดุพล ุการแสดง
ตา่งๆ นอกจากนัน้มีอาหาร และเคร่ืองดื่มอุน่ๆ ให้รับประทาน 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือ
เรียกอีกอยา่งวา่ “หุบเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกวา่หบุเขานรก เพราะที่นี่
มีทัง้บอ่โคลนและบอ่น า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณที่มีควนัร้อนๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนัน้ทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก 
ห้องน า้จะมีป้ายตา่งๆที่มีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 
 ชมภเูขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึง่มีอนสุาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคลือ่นไหวและการเกิดขึน้มาใหมข่อง

ภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟน้องใหมท่ี่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทตุิดตอ่กนันานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัที่เห็นอยูปั่จจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น  
“อนสุรณ์ทางธรรมชาติแหง่พิเศษ” พร้อมบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NOBORIBETSU HOTEL หรือเทยีบเท่า 
หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 

โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคติาอชิิ –  
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้– ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 –  
เมนูปู 3 ชนิด – แช่น า้แร่ธรรมชาติ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าที่ปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแหง่นีส้ร้างเมื่อปี  
ค.ศ.1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แตภ่ายหลงัได้เลกิใช้และ
มีการถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลอือีกคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โอตารุเป็นหนึง่ในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่
สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมือง 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้
เรือ แตปั่จจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของ
โรงงานแหง่นีก็้คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้ว นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กบันกัทอ่งเที่ยวอีกด้วย 



 

โค้ดทวัร์ JPGT-54 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศนา่รักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซือ้สนิค้าและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 เดินทางสูเ่มืองซปัโปโร ชมเทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 ณ โอโดริปาร์ค เป็นเทศกาลหิมะที่มีช่ือเสียง
ของเมืองซปัโปโร มีการจัดแสดงงานบนพืน้ที่ 3 ส่วน คือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ ในงานมีการน าเสนอ
ประติมากรรมที่สร้างจากหิมะและน า้แข็งเป็นจ านวนนบัร้อยชิน้ เทศกาลหิมะซปัโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 
และมีผู้ เข้าชมงานจากทัว่โลกกวา่ 2 ล้านคนทกุปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ ** 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GATEAUX KINGDOM หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร – 
ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมีความเก่ียวข้องผกูพนักบัวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลกึซึง้ เร่ิมตัง้แต่การมาสกัการะในวนัปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วนัเซ็ตสึบนุ พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น  
ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอดุมสมบรูณ์  

 ชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจาก
อาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกวา่2.5 ล้านก้อนเป็นอฐิที่ท ามาจากหมูบ้่านชิโรอิชิและ
โทโยชิร่า ตึกนีผ้่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปที่ท าการหลงัใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่ทาง
ด้านหลงัตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนัน้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี  พ.ศ.2454 แต่ด้วยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี 
พ.ศ. 2512  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) ตัง้อยูท่า่มกลางกลุม่ตกึสงูสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและ
เป็นอีกสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หนึง่ สร้างตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไก
โดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้อยู่ 
และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคญัอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองซปัโปโร 

 ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้  ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน 
MITSUKOSHI, PARCO จ าหนา่ยเสือ้ผ้ารองเท้ากระเป๋าอาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเท้า ONITSUKA, ร้าน100เยน, 
ร้าน UNIQLO, GU ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางค์นานาชนิด 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม GATEAUX KINGDOM HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
 

ราคาแนะน าเพียง  :  HOKKAIDO GO TO SNOW FEST 6วัน4คืน โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-09 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 05-10 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8.900.- 32,900.- 
วนัท่ี 06-11 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 09-14 ก.พ. 63 47,900.- 47,900.- 46,900.- 8,900.- 32,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 



 

โค้ดทวัร์ JPGT-54 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


