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Otaru Snow Light Path Festival 2019 

6 Days 4 Nights 
เดนิทาง เดอืน กมุภาพนัธ ์2562 

 



ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง Garinko ชมการเ์ซยีจากข ัว่โลกเหนอื 

พาเทีย่วทกุวนั ไมม่อีสิระ จดัเต็มทกุวนัของการเดนิทาง 

การบนิไทย/ขาป ูอลาสกา้/ออนเซน/ 

                                            

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกั 2-3 ทา่น 

เด็ก 1 ทา่น 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

(เด็กมเีตยีง) 

เด็ก1 ทา่น 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(เด็กไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

 

ซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

เองลด 

 

13 – 18 กมุภาพนัธ ์62 50,900 .- 48,900 .- 44,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์62 50,900 .- 48,900 .- 44,900 .- 8,000 .- 20,000 .- 

** ราคาเด็ก ใชส้ าหรบัเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี บรบิรูณ์เทา่น ัน้** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ และราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 3000 เยน/ทรปิ 

รายการทวัร ์
วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่        

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) พบเจา้หนา้ที ่

คอยตอ้นรับทา่นและอ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิ 

หมายเหตุ : เคาน์เตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออก 45 นาท ีและไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้

เครือ่ง ดังนัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. คณะออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG 670 (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ฮอกไกโด – สวนสตัวอ์าซาฮกิาวา่ ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน้ – น า้ตกรวิเซ – น า้ตกกงิกะ    

                                                                                                                                            (B/-/D) 

08.30 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่“เมอืงซปัโปโร” ประเทศญีปุ่่ น(เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

น าทา่นผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้... 

น าท่านเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวา่  ตัง้อยูท่างตะวันออกของซปัโปโร เป็นเมอืงทีใ่หญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอก

ไกโดรองจากซปัโปโร มอีาคารบา้นเรอืนย่านการคา้กระจายเป็นวงกวา้ง ถงึจะไมม่ตีกึสงูแต่ก็ท าใหเ้มอืงดู

กวา้ง อะซาฮกิาวา่ หมายถงึเมอืงพระอาทติยย์ามเชา้เหนอืแมน่ ้า ซึง่ความเป็นจรงิแลว้ตัวเมอืงอะซาฮกิาวา่ มี

แมน่ ้าไหลผา่นตัวเมอืงมากมายหลายสาย จนกลายเป็นเมอืงทีม่สีะพานขา้มแมน่ ้ามากกวา่ 740 แหง่ น าท่าน

เดนิทางสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลาง

เกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็น

เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ไดแ้ก่ อุโมงคแ์ก้วผ่านสระว่ายน ้าของเหล่า

เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซน หมขี ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นได ้

อย่างชดัเจน สวนสัตวแ์ห่งนี้ยังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในช่วงฤดูหนาว 

เราจะสามารถชมพาเหรดของฝงูเพนกวนิแบบใกลช้ดิ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลตข์องทีน่ี่ จากนัน้เดนิทางสู่

หมูบ่า้นราเม็ง วลิเลจ  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นาเม็ง วลิเลจ  

เมนูเสน้ขึน้ชือ่ ทีร่วบรวมราเม็งแชมป์เป้ียนมารวมไวท้ีเ่ดยีวกัน ชว่งบา่ยพบไฮไลทข์องสวนสัตวแ์ห่งนี้ เป็น

สวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดให ้นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูง

เพนกวนิแบบใกลช้ดิ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลตข์องทีน่ี่ จากนัน้น าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะและ

น า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ัดไดว้่าเป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีสุ่ด

ตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแหง่นีม้ตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สว่นในชว่งฤดูหนาวน ้าตกทัง้

สองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง จากนั้นน าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ 

เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ัดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ย

ของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแห่งนี้มตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สว่นในชว่งฤดูหนาวน ้าตกทัง้สองแห่งนี้จะ

แข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HINODE MISAKI ONSEN HOTEL 4* / เทยีบเทา่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร เมนบูฟัเฟต ์ 

หลังรับประทานอาหารใหท้า่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตอิอนเซน เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  



วนัทีส่าม แสงแรกของโลก – ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง GARINKO – ศนูยอ์นรุกัษแ์มวน า้ – เทศกาลไฟฯโชอนึเคยีว 

2019                                                                                                                       (B/L/D) 

เชา้  อรุณสวัสดิย์ามเชา้ เมื่อพูดถึงฉายาของประเทศญี่ปุ่ นนั้น คงเคยไดย้นิว่า“ ดนิแดนแห่งอาทติย์อุทัย ” 

แน่นอนวา่ญีปุ่่ นเป็นประเทศแรกทีไ่ดรั้บแสงอาทติยเ์ป็นแหง่แรกของโลก ดว้ยเกาะฮอกไกโด ตัง้อยูเ่หนือสดุ

ของประเทศ ทศิตะวันออกมเีมอืงมอมเบทส ึรมิทะเลโอค็อตก ์เป็นสถานทีช่มพระอาทติยข์ึน้ไดก้อ่นใครใน

ประเทศญีปุ่่ น และ ทุกประเทศไดก้อ่นใคร  (*สถานทีช่มนัน้พระอาทติยข์ึน้นัน้ ท่านสามารถเดนิไปรมิทะเล 

หรอื ชมผ่านหอ้งอาหารได)้ ในการเดนิทางครัง้นี้ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ได ้คอืการชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นคน

แรกของโลกกอ่นใคร   

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง Monbetsu ลงเรอืตัดน ้าแข็ง Breaking  Cruise Garinko นับเป็นจุดสนใจที่

นักทอ่งเทีย่วมากนัมากในฤดหูนาว  เรอืจะพานักทอ่งเทีย่ว ตัดผา่นทะเลทีก่ลายเป็นน ้าแข็งบางๆ ออกไปชม

กอ้นน ้าแข็งทีล่อยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซยี ซึง่จะเริม่ละลายและลอยลงมาใกลช้ายฝ่ังของฮอกไกโด  ใหท้า่น

ไดส้มัผัสความหนาว ชมววิทะเลน ้าแข็ง ซึง่เป็นไฮไลท ์ของการทอ่งเทีย่วฤดหูนาวของเกาะฮอกไกโด (การ

ล่องเรอืตดัน า้แข็ง ข ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ  วสิยัทศันใ์นการเดนิเรอื บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

เปลีย่นแปลง โดยยดึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางสงูสดุ) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนเูซ็ทญีปุ่่ น  

น าทา่นชม ศนูยอ์นุรักษ์แมวน ้า โอค็อตก ์ทกคาร ิสถานทีอ่นุรักษ์และเลีย้งดแูมวน ้า โดยมทีะเลโอค็อตสก์

อนักวา้งใหญเ่ป็นฉากเหมอืนกบัชือ่ของสถานทีแ่หง่นี ้สามารถดกูารเตบิโตของแมวน ้าทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิ

และมสีถานทีใ่หไ้ดใ้กลช้ดิ ไปพรอ้มกบัอกีบทบาททีส่ าคัญคอืการ “อนุรักษ์” โดยจะรักษาแมวน ้าทีบ่าดเจ็บ 

หรอืถกูแหจับปลาพันและสง่กลับสูท่ะเลอกีครัง้ เป็นสถานทีอ่นุรักษ์สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมเพยีงแหง่เดยีวใน

ญีปุ่่ น น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Sounkyo Mt.View Hotel + Onsen 3 * หรอื เทยีบเทา่          

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์ (เมนบูฟัเฟตแ์ละขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้)  

หลังอาหารน าทา่นเขา้รว่มงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรอืเทศกาลปราสาทน ้าแข็ง

เมอืงโชอนุเคยีว บรเิวณโดยรอบจะท าการจัดแสดง จะประดับประดาดว้ยประตมิากรรมน ้าแข็งและหมิะรปูรา่ง

ตา่งๆ เชน่ ตน้ครสิตม์าศ เลยีนแบบบา้นอกิล ูของชาวเอสกโิม ปราสาทน ้าแข็งสงูใหญ ่หลายชัน้ทีม่ทีางเดนิ

แบบหนิงอกหนิยอ้ย ดยู ิง่ใหญแ่ละเหมอืนจรงิมาก  ทางเดนิจะประดับดว้ยไฟแสงสสีวยงาม ควรคา่แกก่ารมา

เยอืน ในชว่งเวลา 20.30 – 21.00 น. นัน้จะมกีารการจดุฟไุฟ เพิม่ความสวยงามในการเทศกาลเป็นทีต่ดิตา

ตรงึใจแกนั่กทอ่งเทีย่วทกุชนชาตทิีม่าเยอืน (การจดุพลนุ ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ผูจ้ดังานเทา่น ัน้ 

ซึง่จะทราบก าหนดการทีแ่ทจ้รงิ กอ่นเขา้ชมงาน) น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่ก คลายความหนาวกบัการแช่

ออนเซน็รอบดกึ ใหร้า่งกายไดรั้บความอบอนุของน ้าแรธ่รรมชาต ิ 

วนัทีส่ ี ่  กจิกรรมลานสกชีกิไิซ – ซติ ีท้วัรโ์อตาร ุ– เทศกาลแสงเทยีนโอตาร ุ2019                   (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นสูล่านสกชีกิไิซ (Shikisai Ski Area) เป็นสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของฮอกไกโด 

เคยใชแ้ขง่ขนัสกรีะดับโลกมาแลว้ พืน้ทีเ่ลน่สกปีระกอบดว้ยยอดเขา 2 ยอดเชือ่มตอ่กนั มทีัง้ทางลาดต ่า

ส าหรับผูเ้ร ิม่ตน้ และทางทีส่งูชนัมากขึน้ตามล าดับนอกจากนีย้งัมลีานสโนวบ์อรด์ เหมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่ว



มากนัเป็นครอบครัว และสนใจกจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ สเลทหมิะ การลอ่งแพหมิะ รถลยุหมิะ พาราเซล และ

สนัุขลากเลือ่น บรเิวณฐานของสกรีสีอรท์ยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมขนาดใหญ ่2 แหง่ เปิดใหบ้รกิารส าหรับผูท้ี่

ตอ้งการพักคา้งคนือกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนเูซ็ทญปีุ่ น  

น าทา่นทอ่งเทีย่งซติีท้ัวรเ์มอืง โอตาร ุ ถนนซาไกมาจ ิเป็นถนนคา้ขายทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ ตัง้อยูก่ลาง

เมอืงโอตาร ุไมไ่กลจากคลองโอตร ุในระหวา่งชว่งพัฒนาฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900 เมอืงโอตา

รเุป็นเมอืงทา่เรอื และการคา้การขนสง่ทีห่ลากหลาย เต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปป้ิง อาคารตา่งๆเป็นแบบสไตล์

ตะวันตก ปัจจบุนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และ

พพิธิภณัฑต์า่งๆมากมายพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑแ์หง่นีป้ระกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคาร

กระจายตวัอยูท่างทศิใตข้องถนนซาไกมาจ ิอาคารขนาดเล็กจะเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบักลอ่งดนตร ี

อาคารทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คอืรา้นคา้ขนาดใหญท่ีจ่ าหนายกลอ่งดนตรหีลากหลายรปูแบบ ดา้นหนา้ของอาคารม ี

นาฬกิาไอน า้ จากเมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรอืนของโลกทีเ่หลอือยู ่ใหท้า่นได ้

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นชม คลองโอตาร ุ(Otaru Canal Area) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอตาร ุ

อดตีเป็นทา่เรอืทีค่กึคักในชว่งครึง่แรกของศตวรรษที ่20 เรอืล าใหญจ่ะถา่ยสนิคา้ลงเรอืล าเล็กและล าเลยีง

ไปตามคลอง ตอ่มาเมือ่มสี ิง่อ านวยความสะดวกทีท่ันสมยัมาขึน้ ก็สามารถขนสง่สนิคา้ผา่นเรอืล าใหญ่

โดยตรงไดเ้ลย  ชม งานเทศกาลหมิะประจ าปี 2019 ทีเ่มอืงโอตาร ุOtaru Snow Light Path 

Festival มชีือ่งานเป็นภาษาญีปุ่่ นวา่ Otaru Yuki Akari no Michi เป็นงานเทศกาลประจ าฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้

ในเดอืนกมุภาพันธข์องทกุปี ใกลเ้คยีงกบัชว่งทีจั่ดงานเทศกาลหมิะทีซ่ปัโปโร โดยทั่วทัง้บรเิวณคลองและ

ในตวัเมอืงจะประดับไปดว้ยแสงไฟทา่มกลางหมิะ เป็นระยะเวลาทัง้หมด 10 วัน จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ทีพ่ัก Dormy Inn Otaru 4*/เทยีบเทา่ อสิระอาหารเย็น ณ หา้งสรรพสนิคา้ AEON ( อยูต่รงขา้ม

โรงแรม ) จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิของฝากนานาชนดิไดต้ามอธัยาศัย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต ชาเขยีว 

เครือ่งครัว เครือ่งส าอาง เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้   โรงงานช็อคโกแลต – ตลาดปลา – ศาลเจา้ฟูชมิ ิ– ชอ้ปป้ิงยา่น 2 ยา่นซูซูกโินะ & ทานกุโิค 

                                                                                                                                                 (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นี ้สรา้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นีรู้จ้ักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจั่บได ้

สว่นใหญจ่ะหาไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้



สว่นใหญจ่ะมทีัง้นักทอ่งเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจา่ยใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ี่

ยงัขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน โรงงานช็อกโกแล็ต สนิคา้ขึน้ชือ่อกีอยา่งของฮอกไกโด 

เนือ่งจากเป็นแหลง่เพาะพันธุ ์“โคนม” คณุภาพเยีย่มมากมายทัว่ทัง้เกาะสภาพภมูอิากาศและความอดุม

สมบรูณ์ของธรรมชาตทิ าให ้“ชอ็กโกแล็ต” มรีสชาตดิเียีย่มกลมกลอ่มไมแ่พช้อ็กโกแล็ตจากประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดเ์ลยก็วา่ได ้... ภายในโรงงานแหง่นีม้กีารจัดแสดงอปุกรณ์การผลติตัง้แตย่คุแรกเริม่ 

แบบจ าลองโรงงาน ทา่นจะไดช้มขัน้ตอน กระบวนการการผลติ และสามารถเลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ได ้

อยา่ง จใุจ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนชูาบูๆ    

ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิซปัโปโร ศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นทีน่มสัการเทพเจา้ เพือ่ประธานพรในเรือ่งของ ความ

เจรญิรุง่เรอืง ธรุกจิ การลงทนุ การเรยีน และการแตง่งาน เป็นสถานทีท่ีค่นทอ้งถิน่มกัจะมานมสัการขอพรอยู่

สม า่เสมอ และทีโ่ดดเดน่ของวัดนีอ้กีอยา่งนงึคอืเสาโทรอิ ิคอืซุม้ประตไูมส้แีดง ทีต่ัง้เรยีงขึน้มาบนเนนิเขา 

กวา่ 100 เมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ นับเป็นอกีแลนดม์ารก์ทีจ่ะไดท้ัง้ววิสวย พรอ้มกบัการไหวส้กัการะ

เทพเจา้เพือ่ความเป็นศริมิงคลในคราวเดยีวกนั น าทา่นชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดังยา่นทานกูโิคจ ิ(Tanukikoji)  ช ้

อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบงัแดดบงัฝน และหมิะ แหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุ

บกุเบกิ เหมาะส าหรับจับจา่ยซือ้หาของฝาก ตลอดใจกลางเมอืงซปัโปโรจากนัน้ปิดทา้ยดว้ย ยา่นซูซูกโินะ 

(Susukino) เป็นยา่นบนัเทงิทีใ่หญท่ีส่ดุในทางตอนเหนอืของญีปุ่่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้น

คาราโอเกะ และตูป้าจงิโกะ รวมกวา่ 4,000 รา้น ป้ายรา้นคา้สวา่งไสวยามค า่คนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว  

เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ยา่นการคา้ตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SMILE PREMIER CABIN SAPPORO 4*/เทยีบเทา่  

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ                (B/L/-) 

เชา้         บรกิารประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(กรณุาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รยีบเรยีบ เพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิชโิตเซ”่ 

10.45 น. คณะออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 671 

15.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 



 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (รวม) 

 คา่ตั๋วโดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมคีวาม ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมค่า่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมทกุแหง่ตามทีร่ายการระบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ดืม่ทีญ่ีปุ่่ นทา่นละ 2 ขวด / วัน (เชา้-เย็น) 

 Wifi Free ตลอดการทอ่งเทีย่ว ครอบครัวละ 1 เครือ่ง (2 – 6 ทา่น/เครือ่ง) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพษิ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชวีติ *** เด็กอายตุ า่กวา่ 1ปี และผูใ้หญอ่าย ุ76ปีขึน้ไป จะไดรั้บความ

คุม้ครองประกนัอบุตัเิหตเุพยีงครึง่เดยีว 50% ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายตุ ่ากวา่ 6เดอืน และผูใ้หญอ่าย ุ86ปีขึน้ไป / ไมคุ่ม้ครอง

ลกูคา้จอยทัวรท์ีเ่ดนิทางไปกอ่นกรุ๊ปทัวร*์** 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (ไมร่วม) 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษนอกเหนอืรายการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทกุชนดิ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ นอกเหนอืจากทีร่ายระบ ุ

 คา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีทีม่กีารยกเลกิ วซีา่ฟรสี าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ ส าหรับผูท้ี ่ไปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ 



 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (ในกรณีขอใบก ากบัภาษ)ี 

 ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีเ่ดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่นในการบรกิาร   

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 900 บาทไทย) ขึน้อยูก่บัเรทแลก

เปลีย่นเงนิตราในวนัน ัน้ เพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

เงือ่นไขการจองและการส ารองทีน่ ัง่ 

 จองและช าระ มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง นับแตว่ันจอง พรอ้มแจง้ชือ่ภาษาองักฤษตามหนา้

หนังสอืเดนิทาง เพือ่ยนืยนัการเดนิทางและรักษาสทิธิต์ัว๋โดยสาร หากเกนิก าหนดภายใน 3 วัน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ยกเลกิการจองโดยอตัโนมตั ิ

 ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัท าการ (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย ์และวันหยดุราชการ) 

 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธก์ารจองทกุกรณี (ไมค่นืเงนิมดัจ า) 

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 – 30 วัน คดิคา่บรกิารมดัจ าตั๋วเครือ่งบนิทางละ 5,000 บาท  

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 – 16 วันกอ่นเดนิทางคดิคา่บรกิารมดัจ า 10,000 บาท  

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน คดิคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน  

 คณะผูเ้ดนิทาง  20 ทา่นขึน้ไป พรอ้มมคัคเุทศกเ์ดนิทางพรอ้มคณะ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการยกเลกิการ

เดนิทางในกรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของบรษัิท 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอืบางสว่น 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั อาท ิเกดิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเทีย่วบนิจากสายการบนิ, อบุตัเิหตรุา้ยแรงตามธรรมชาตติา่งๆ,  



การนัดหยดุงาน, ปัญหาทางการเมอืง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกดิขึน้

เหนอืการควบคมุของบรษัิท 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์ ก าหนดวันเดนิทาง, สายการบนิ และราคาทวัร ์ตาม

ความเหมาะสม และความจ าเป็นทีเ่กดิขึน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจั้ดการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิ

ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ออกเมอืงเป็นส าคญั  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกันท่านและ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบ

ใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะถกูปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

       จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่

วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น และก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 



 สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 

 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่พรอ้มเอกสารระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


