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หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว    
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซ่ - - - - 

2 สนามบินคนัไซ – นั่งเคร่ืองบินภายในประเทศสู่สนามบนิชิโตเซ่ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ  -  
ถ า้น า้แข็ง ไอซ์พาวเิลยีน – เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว 

-   โรงแรม SOUNKYO 
KANKO หรือเทยีบเท่า 

3 น า้ตกริวเซ – น า้ตกงงิงะ – เมืองบิเอะ  -  บ่อน า้สีฟ้า  – ซัปโปโร -  โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า  -   
ช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะ 

   ซัปโปโร ไดวะ ซูซูกิ
โนะ   หรือเทยีบเท่า 

4  หมู่บ้านชาวไอนุ -  หุบเขานรกจโิกกดุานิ - ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ภูเขาโชวะ ชินชัน  -  โรงแรม TOYA 
หรือเทยีบเท่า 

5 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  - เทศกาลหิมะซัปโปโร   - ซัปโปโร ไดวะ ซูซูกิ
โนะ หรือเทยีบเท่า 

6 ตลาดเช้านิโจ – เล่นสกหีิมะ ทาคโินะ สโนว์ พาร์ค - มติซุย เอ้าท์เลท็ มอลล์ –  
สนามบินชิโตเซ่ - นั่งเคร่ืองบินภายในประเทศสู่สนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว – กรุงเทพ 

 - -  
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20.00 น.             กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  
                                           เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 

 22.55 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่JL 728 
 

00.55 น.            ถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญีปุ่่น เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น.              ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่JL 2501 

 11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญีปุ่่น  
  หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
  น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาวะ 
  น าท่านเขา้ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) ซ่ึงเป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงและไดรั้บ 
 ความนิยมท่ีสุดของญ่ีปุ่นเพราะเป็นสวนสัตวท่ี์แตกต่างจากสวนสัตวอ่ื์นๆ โดยจ านวนนกัท่องเท่ียว
 ท่ีเขา้มาเยีย่มชมสวนสัตวแ์ห่งน้ีสูงถึง 3 ลา้นคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตวแ์ห่งน้ีคือความไม่
 ธรรมดาของสัตวต่์าง ๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัอยูใ่นกรงในแบบท่ีเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ ๆ ไป แต่ท่ีน่ี
 คุณจะไดเ้ห็นความคิดสร้างสรรคอ์นัยอดเยีย่มในการออกแบบท่ีอยูข่องสัตว ์ ดว้ยแนวความคิดท่ีวา่ 
 สัตวต่์างๆ ควรจะไดอ้าศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ 
 เพื่อใหพ้วกเขามีความสุขอีกทั้งยงัแฝงกิจกรรมท่ีสามารถใกลชิ้ดสัตวต่์างๆไดม้ากยิง่ข้ึนเช่น การท า
 แทงครู์ปกระบอกยืน่เขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซ่ึงเราสามารถเห็นการเคล่ือนไหวการวา่ยน ้าอยา่ง
 คล่องแคล่วของแมวน ้าไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย จากนั้นน าท่านสู่  ไอซ์ พาวลิเลีย่น ถ ้าน ้าแขง็คามิคาวะ(Kamikawa Ice Pavilion) เป็นพิพิธภณัฑ์
  ขนาดใหญ่ สัมผสับรรยากาศหนาวเยน็แบบติดลบกนัไดภ้ายในบริเวณของไอซ์ พาวลิเล่ียน ชม
  ความงดงามของเสาน ้าแขง็อนัหนาวเยน็ท่ีมีมานานกวา่ 10 ปี  มีอุณหภูมิภายในต ่าถึง -20 องศา
  เซลเซียสดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑเ์ป็นศูนยข์ายของท่ีระลึก ภายในพิพิธภณัฑมี์แกลลอร่ีใตดิ้นท่ี
  รวบรวม ช้ินงานท่ีท ามาจากน ้าแขง็ ทางเดินอุโมงคน์ ้าแขง็ท่ีประดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม  
   บาร์น ้าแขง็ และถ ้าจ  าลองหินงอกหินยอ้ย 
 
 

7 กรุงเทพฯ     

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร   –  สนามบินชิโตเซ่ - - - 

วนัทีส่อง สนามบินคันไซ – น่ังเคร่ืองบินภายในประเทศสู่สนามบินชิโตเซ่ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ  - 
ถ า้น า้แข็ง ไอซ์พาวเิลยีน – โซอุนเคียว 

- เทีย่ง เยน็ 



GOAL JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 7D4N_JL 

เทศกาลหิมะเมืองโซอุนเคียว(Sounkyo Hyoubaku Festival) จดับนพื้นท่ี 1 หม่ืนตารางเมตร 
ริมแม่น ้า Ishikari ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคม ภายในงานจะประดบัประดา
ดว้ยประติมากรรมน ้าแขง็และหิมะรูปทรงต่างๆ กลางคืนก็จะมีแสงไฟสีต่างๆส่องสวา่งอยา่ง
สวยงาม เช่น ตน้คริสตม์าส บน้อิกลูของชาวเอสกิโม ถ ้าน ้าแขง็ท่ีมีหินงอกหินยอ้ยคลา้ยของ
จริง และบาร์น ้าแขง็ส าหรับนัง่ด่ืม และในวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 2 ทุ่ม จะมีการจุดพลุอยา่ง
อลงัการ เพื่อเฉลิม 

ค ่า                                      รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SOUNKYO KANKO หรือเทยีบเท่า 

 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หุบผาโซอุนเคียว หุบเขาท่ีมีความงดงาม ยิง่ใหญ่ ตั้งอยูต่รงกลางของวนอุทยานแห่งชาติ    
      ภูเขาไดเซทสึ   มีความสูง 150 เมตร   และแผข่ยายออกไปตามแนวนอนถึง 20 กม. หุบผา 
         แห่งน้ีเกิดข้ึนจากลาวาท่ีแขง็ตวักลายเป็นแท่งหิน ขนาดมหึมาอนัน่าเหลือเช่ือจ านวน 
         มากมาย และมีน ้าตกไหลลงสู่เบ้ืองล่างหลายสาย จึงเกิดภาพววิทิวทศัน์อนังดงาม   ท าให ้
         ท่ีน่ีมีผูค้นหลัง่ไหลมาชมความงามอนัยิง่ใหญ่เป็นจ านวนมาก ในทุกๆ ฤดูกาลความสวยงาม
  ของท่ีน่ีจะมีสวยงามแตกต่างกนัไป ซ่ึงสามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดปี 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่น า้ตกริวเซ ท่ีมีความสูงถึง 90 เมตร และ น า้ตกงิงงะ ท่ีมีความสูงถึง 120 
เมตร  ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก ทั้ง 2 น ้าตกน้ีถูกขนานนามวา่เป็นน ้าตกผวัเมีย 
ซ่ึงอยูคู่่กนัมาเป็นเวลาเน่ินนาน และเรียกนกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมความงามมากมายนบัไม่ถว้น 
 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเออ ิ จากนั้นน าท่านชม BLUE POND หรือ 
  สระสีฟ้า แห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด  
  ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวหลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้นเป็นเพราะน ้าสี
  ฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน ้าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นให้เห็นความใส
  แปลกตาท่ีแสนพิเศษของน ้าในบ่อ 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร 

วนัทีส่าม น า้ตกริวเซ – น า้ตกงิงงะ – เมืองบิเอะ  -  บ่อน า้สีฟ้า  –  ซัปโปโร   
โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า  - ช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะ 

เช้า เทีย่ง เยน็ 
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 โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของซปัโปโรตวัอาคารจึงท าให้
บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ใหท้่านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ ์ 

 ท่ีท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานใหท้่านไดล้ิ้มรสกบัรสชาติของโรงงานถูกสร้างข้ึนใน
สไตลย์โุรปสวยงามตระการตาท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ของช็อกโกแล็ตมากมายหลากหลาย
แบบซ่ึงช็อคโกแล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาวแด่
คนรักใหท้่านไดล้องท าช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 
(อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่าทวัร์)   พร้อมใหท้่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปใหค้นท่ีท่านรักทาน 

 
 

 ใหท้่านเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน าแห่งเมืองซปัโปโร่ท่ี ย่านซึซึกโินะ ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน า 
 ต่างๆมากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งสินคา้คุณภาพดีอีก 
 มากมายใหท้่านไดจุ้ใจกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจ และท่ีส าคญับริเวณถนนสายน้ี ยงัมี 

 โซนท่ีเป็นการจดัแสดงปติมากรรมน ้าแขง็ท่ีงดงามอีกดว้ย และหา้งร้านต่างๆ ก็มีการจดัตกแต่ง 
 ประดบัประดาไฟแสงสีอยา่งสวยงามเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มเยยีน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ขาปูยกัษ์ไม่อั้น) 
  น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  ซัปโปโร ไดวะ ซูซูกโินะ หรือเทียบเท่า 
   

          เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ไดเ้วลาจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ (AINU KOTAN VILLAGE) หมู่บา้นชาวไอนุ 
  โบราณ ชนเผา่พื้นเมืองฮอกไกโด ซ่ึงถือวา่ชาวไอนุนั้นเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญ่ีปุ่น  
  ภายในหมู่บา้นมีการจดัแสดง ระบ าพื้นเมือง พร้อมชม บา้นจ าลอง และ พิพิธภณัฑ ์ท่ีจดั 
  แสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้บราณ และวถีิชีวติความเป็นอยูต่ ั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์ 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โนโบริเบทซึ มีบ่อแร่ก ามะถนัจ านวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศา
เซลเซียส ปริมาณน ้าท่ีพุง่ออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่
ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ เดินเขา้ไปดา้นในตามทางเดินก็จะเห็นควนัท่ีเกิดจากความ
ร้อนพวยพุง่ข้ึนมาจากใตดิ้นตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของผวิดินจะมีแร่ก ามะถนัสีเหลืองเป็น
จ านวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน ้าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโนโบริเบ็ตสึ ซ่ึงน ้าพุแต่ละบ่อจะมี
คุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ี หุบเขานรกเป็นหลุมท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ
ประมาณ 1 หม่ืนปี มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถเขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มี
ทางเดินท่ีมีความยาว 600 ฟุตส าหรับเดินชมโดยรอบ 

วนัทีส่ี่ หมู่บ้านชาวไอนุ –  หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ภูเขาโชวะ ชินชัน เช้า เทีย่ง ค ่า 
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 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้สู่  ฟาร์มหมีสีน า้ตาล   เพือ่ชม   หมีสีน า้ตาล พนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนัซ่ึง
  จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารินและหมู่เกาะคูรินเท่านั้น อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
  กบัความน่ารัก ของเหล่าหมีสีน ้าตาลพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั  

 
  จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปความงดงามของ ภูเขาโชวะชินซัน ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหม่ล่าสุด  

  เม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของ
 รัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ  อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามท่ีมี 
 ฉากของภูเขาไฟเป็นฉากหลงั  

 น าท่านเดินทางเข้าพกั โรงแรม  TOYA หรือเทียบเท่า 
ค ่า                                       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
             จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมี 
   ร้านขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้น 
   ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การท า
   การคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
 
   จากนั้นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และ 
   สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงั
   ท่ีอยูต่ามริมคลอง เม่ือวทิยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้ 
   โกดงัไดง่้ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ  
   และพิพิธภณัฑ ์
 

  น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ีท่าน
 จะไดช้มกล่อง ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ   รวมถึง
 ท่านยงัสามารถ เลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุก๊ตา
 เซรามิกและเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลง
 กล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ์ 

วนัที่ห้า เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –  ซัปโปโร - เทศกาลหิมะซัปโปโร 
 

เช้า เทีย่ง - 
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 ใหท้่านไดส้ัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่
 ท่านช่ืน ชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท ากล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 

  ชมและถ่ายภาพกบั หอนาฬิกาไอน า้โบราณ สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
บ่าย  จากนั้นน าท่านชม เทศกาลหิมะซัปโปโร คร้ังยิง่ใหญ่ ซ่ึงจดัข้ึนในทุกๆปี ท่ีเมืองซปัโปโร 

  งานเทศกาลน ้าแขง็และหิมะท่ีเมืองซปัโปโร(Sapporo Yuki Matsuri) หรือ Supporo Snow 
Festival จะจดัข้ึนทุกๆปีในช่วงตน้ของเดือนกุมภาพนัธ์ กินระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เป็น
งานเทศกาลท่ีใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุดงานหน่ึงในหนา้หนาวของญ่ีปุ่น ซ่ึงแต่ละปีจะมี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นเองและชาวต่างชาติรวมกนักวา่ 2 ลา้นคน มีผลงานรูปป้ันหิมะและการ
แกะสลกัน ้าแขง็ทั้งขนาดเล็กและใหญ่คละเคลา้กนัไปราว 250 ช้ินงาน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
 น าท่านเดินทางเข้าพกั โรงแรม  ซัปโปโร ไดวะ ซูซูกโินะ หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นตลาดเช้านิโจ  เป็นตลาดเชา้ท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโรเป็นตลาดปลา

  ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวและเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุด
  ในฮอกไกโด 

น าท่านสู่ "Takino Snow World" สนุกกบัลานสก ี ท่ีมีช่ือเสียงของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านไดส้นุก
กบักิจกรรมฤดูหนาวมากมายใหท้่านไดส้นุกกนัแบบเตม็อ่ิม อาทิ กระดานเล่ือน Sledge ไถลลง
จากเนินหิมะ, ขบัรถ Snow Mobile ส าหรับคนท่ีช่ืนชอบความเร็ว, ข่ียาน Snow Segway ซ่ิงไปให้
ทัว่รีสอร์ท, ไปเล่น Snow Rafting ท่ีมีหนา้ตาคลา้ยบานานาโบต้ของบา้นเราแต่เล่นกนับนหิมะ  
(หมายเหตุ.. ค่ากจิกรรมทุกชนิดทีล่านสก ี ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้า
ทวัร์ค่ะ)  

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารเที่ยง อสิระตามอธัยาศัย 
บ่าย   น าท่านสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ท มอลล์ หา้งสรรพสินคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด 

    ตั้งอยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ภายในหา้งมีร้านคา้แบรนดต่์างๆ
    กวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหน่ายสินคา้

วนัที่หก ตลาดเช้านิโจ – ทาคิโนะ พาร์ค - มิตซุย เอ้าท์เล็ท มอลล์ – สนามบินชิโตเซ่  
น่ังเคร่ืองบินภายในประเทศสู่สนามบินฮาเนดะ โตเกยีว – กรุงเทพ 

เช้า - - 
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    พื้นเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโด ให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดม์ากมาย 
    อยา่งเพลิดเพลิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
   ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานชิโตเซะ 

 21.00 น.           เหิรฟ้าสู่สนามบินฮาเนดะ โตเกยีว โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่JL528 
  22.40 น.  ถึงสนามบินฮาเนดะ โตเกยีว ประเทศญีปุ่่น ประเทศญีปุ่่น รอเปลีย่นเคร่ือง 
   
 
 

00.05 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์   เท่ียวบินท่ี JL 033  
05.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

   
 

  
 

อตัราค่าบริการ  2 – 8 กมุภาพนัธ์ 2561  

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

2 – 8 กมุภาพนัธ์ 2561 59,900 56,900 56,900 53,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 38,900 36,900 36,900 34,900 8,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  15,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ - - - 
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
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***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
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 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 



GOAL JAPAN HOKKAIDO SNOW FESTIVAL 7D4N_JL 

  

 
 
 
 
 

 


