
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางวนัที่ 3-7 กมุภาพนัธ์ 2561 

ตลอดการเดนิทาง 

แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่น จดัเต็มไปกับเมนูขาปูยกัษ์+เบียร์ บุฟเฟ่ไม่อั้น!  

ล่องเรือตัดน า้แข็ง กบั เทศกาลน า้แข็ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นไฮไลท์ หน่ึงของการมาฮอกไกโด ฤดูหนาว รู้จกักบัเมืองทางตะวนัออกของฮอกไกโด ท่ีช่ือวา่ “อาบาชิริ” 
(Abashiri) เมืองท่ีในทุกๆปี ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ จะมีน ้าแขง็จากทางขั้วโลกเหนือ ไหลลงมากระทบฝ่ังท่ีเมืองน้ี 
ท าใหผ้วิหนา้ของทะเลแถบนั้นลดอุณหภูมิลงจนติดลบ ค่อยๆ ไหลมาจากไซบีเรีย เขา้ฝ่ังยงับริเวณตะวนัออกฮอก
ไกโด ล่องเรือไปสัมผสัอากาศดัง่ขั้วโลกเหนือ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..สมัผสัวฒันธรรมการอาบน ้าแร.่.แช่ออนเซน (温泉) 

 

 

 

 

 

 

น า้ตกกงิกะ ริวเซย์ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซนั ในโซอุนเกียว มีหนา้ผาจ านวนมากทอดยาวเรียงกนักวา่ 25 กม. 
เลียบแม่น ้าอิชิการิ  และบริเวณน้ีมีน ้าตกสวยงามอีกหลายแห่งนบัไม่ถว้น  น ้าตกริวเซอิ และ น ้าตกกิงกะอยูข่า้งๆ 
กนั  ริวเซอิ หมายถึง "ดาวตก" ส่ิวน กิงกะ หมายถึง "ทางชา้งเผอืก" ท่ีไหลลงมาราวกบัดา้ยสีขาวและน ้าตกริวเซอิ
ท่ีสาดสายน ้าเหมือนดาวตกนั้นตดักนัอยา่งสวยงามสมบูรณ์แบบ  คุณสามารถชมน ้าตกไดจ้ากลานจอดรถ แต่หาก
เดินต่อไปอีก 20 นาที จะพบจุดชมววิท่ีตระการตายิง่นกั 

โอตารุ(Otaru) เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของซปัโปโร ช่วงตน้ของยคุล่าอาณา
นิคมฮอกไกโด(ปลาย 1800) โอตารุท าหนา้ท่ีเป็นท่าเรือขนส่ง ต่อมาเม่ือมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมาข้ึน 
ก็สามารถขนส่งสินคา้ผา่นเรือล าใหญ่โดยตรงไดเ้ลย 
คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะใหส้วยงามข้ึนในปี 1980 โกดงัริมคลองก็เปล่ียนมาเป็น
พิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ และร้านอาหาร ชาวเมืองนิยมมาเดินเล่นริมคลอง สุดโรแมนติก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบติั น ้าแร่ในออนเซน หรือ บ่อน ้าพุร้อนของญ่ีปุ่น เกิดจากจากการท่ีน ้าซึมผา่นชั้นของดิน และหิน โดยจะมี
แร่ธาตุต่างๆ สะสมอยู ่เช่น โซเดียม แคลเซียม ฟลูออไรด์โพแทสเซียม เร่ืองของประโยชน์การแช่ออนเซนนั้นก็มี
มากมายนบัไม่ถว้น อาทิเช่น ช่วยท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ ระบบการหมุนเวยีนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการ
ปวดเม่ือยต่างๆ  

บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ ฮอกไกโด 3 ชนิด  

ขาปูยกัษ์ + ขาปูสุไว(ปูหิมะ) + ขาปูขน 
 



 

วนั  รายการทวัร์  เช้า  กลางวนั เยน็  โรงแรม  

1 
 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง (06:45-10:10) 
ฮ่องกง – สนามบินนิวชิโตะเสะ (12:05-17:35) 
ซัปโปโร - โรงแรม  

XXX XXX XXX Sapporo Excel 
Tokyo Hotel 
หรือเทียบเท่า 

2 
 

เมืองอาซาฮิคาวา่- สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า – เมือง
โซอุนเคียว-น ้าตกกิงกะ&ริวเซย-์เมืองอะบาชิริ-
โรงแรมออนเซ็น 

บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

เซทญีปุ่่น ชุดไคเซก ิ
สไตล์ญีปุ่่น
ดังเดิม 

Abashiri Kanko 
Hotel 

หรือเทียบเท่า 

3 
 

ทะเลสาบอะบาชิริ – ล่องเรือตดัน ้าแขง็ – 
พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ขั้วโลก- โรงแรม  

บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

เซทญีปุ่่น เซทญีปุ่่น 
ชาบู ชาบู  

Asahikawa Grand 
Hotel  

หรือเทียบเท่า 
4 
 

เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑก์ล่อง
ดนตรี-JTCดิวต๊ีฟรี- SAPPORO SNOW 
FESTIVAL 2018  

บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

เซทญีปุ่่น 
 
 

Buffet  
BBQ+ขาปู
ยกัษ3์ชนิด+

เบียร์ 

Sapporo Excel 
Tokyo Hotel 
หรือเทียบเท่า 

5 ศาลเจา้ฮอกไกโด- โรงงานช็อคโกแลด อิชิยะ - 
ชอ้ปป้ิงหา้งอิออนมอลล-์สนามบินนิวชิโตะเสะ- 
ฮ่องกง (16:00-20:55) 
ฮ่องกง- กรุงเทพฯ (22:00-23:55) 

บุฟเฟ่ ณ 
โรงแรม 

XXX XXX 
 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุเด่นของฮอกไกโด 

คือความสวยงามทาง

ธรรมชาต ิที่คณุตอ้งไดม้า

สมัผสั ความงาม 

ทัง้ทะเลสาป ภเูขา ภเูขาไฟ สตัว์

ป่า พรรณไม ้และอาหารเลิศรส  

เราสามารถไปเที่ยวฮอกไกโดได ้

ในทกุๆฤดกูาล  เพราะ

ธรรมชาตทิี่นีส่วยงาม ทัง้หิมะ 

ภเูขา ทุง่ดอกไม ้อีกมากมาย  

 



 

 

 

 

 

04:00 น.  เชญิทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ เคา้ทเ์ตอร์

สายการบิน คาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay Pacific เจา้หนา้ทีจ่ะคอย

จดัเตรยีมเอกสาร การเดนิทางส าหรบัทุกทา่น   

06:45 น. ออกเดนิทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบนิท่ี CX616  

 **พรอ้มบริการเสริปอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง**  

 

 

 

 

 

 

10:10 น. เดินทางถงึ สนามบนิฮ่องกง เพ่ือรอตอ่เครื่อง ประมาณ 2ชม.15 นาท ี 

12:05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินนิวชโิตะเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น  

เท่ียวบนิท่ี CX582 

**พรอ้มบริการเสริปอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง** 

17:35 น.  เดินทางถงึ สนามบนิชโิตะเสะ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้น า พาทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมท่ีพกั เพ่ือเตรียมพกัผอ่น จากการ

เหน่ือยลา้หลงัจากการเดนิทาง  

โรงแรม  Sapporo Excel Tokyo Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

(โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบริษทัจะแจง้อีกครัง้ในใบนดัหมายทวัรก์อ่นเดินทาง 5-7 วนักอ่นการเดินทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พาทา่นเดนิทางสู ่เมืองอาซาฮิคาว่า  

วนัท่ีหนึง่  สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮอ่งกง (06:45-10:10) ฮอ่งกง – สนามบินนิวชโิตะเสะ 

(12:05-17:35) ซปัโปโร - โรงแรม 

วนัท่ีสอง  เมืองอาซาฮคิาวา่- สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า – เมืองโซอุนเคียว-น า้ตกกิงกะ&รวิเซย-์

เมืองอะบาชริ-ิโรงแรมออนเซน็ 

Cathay Pacific ทีไ่ดร้บั
รางวลัหน่ีงในสบิสายการ
บนิทีด่ทีีส่ดุในโลก TOP 
TEN AIRLINES OF 
2016 จาก SKYTRAX ซึง่
จดัอนัดบัโดยการโหวตของ
ผูโ้ดยสารทัว่โลก 



เพ่ือพาทา่นเขา้สู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ เป็นสวนสตัวท์ีม่ีชือ่เสยีงในแถบรอบนอก

ของเมืองอะซาฮกิาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด 

ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็ก

ทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมีข ัว้โลกและหมาป่า 

ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์หง่น้ียงัเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่ีการ

จดัใหน้กเพนกวินออกเดนิในช่วงฤดหูนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโซอนุเคียว เดนิทางสู ่น า้ตกทีม่ีชือ่เสยีงทีสุ่ดในฮอกไกโด 

คอื น า้ตกกิงกะ หรือน า้ตกแมน่ า้สเีงิน ตัง้อยูอุ่ทยานแหง่ชาต ิไดเซ็ทซซึงั มคีวามสูง 

120 เมตร ในฤดูรอ้น น า้ตกจะไหลเป็นเสน้สขีาวเล็กๆ คลา้ยเสน้ดา้ยสวยงาม

แปลกตา และ  น า้ตกริวเซย ์หรือ น า้ตกดาวตก มขีนาดความสูง 50 เมตร ทีไ่หล

ออกเป็นสายออกมาจากซอกผา ดูคลา้ย ด ัง่ดาวตกทีล่งมาจากฟากฟ้า  

 

 

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่เม่ืองอะบาชริิ เขา้สู ่โรงแรมออนเซน็ทีพ่กั เพ่ือใหท้า่นได ้

พกัผอ่นตามอธัยาศยั  



จากนัน้อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการอาบน า้แรธ่รรมทีอุ่ดมไปดว้ยแรธ่าตุทีม่ี

สรรพคณุในการรกัษาโรคตา่งๆ จงึเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึ้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั **เมนูชดุไคเซก ิสไตลญ์ีปุ่่น**  

 

โรงแรม Abashiri Kanko Hotel  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว   

 

 

 

 

 

 
(โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบริษทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัร์ก่อนเดินทาง 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 

 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พเิศษ! ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณท์ีแ่ปลกใหม ่ดว้ยการล่องเรือตดัน า้แข็ง ซึง่

ถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมทีเ่ป็นไฮไลทข์องการมาเยอืนทะเลสาบอะบาชริิ ในเกาะฮอก

ไกโด เปิดโอกาสใหท้า่นไดล้อ่งเรอืสมัผสัอากาศทีห่นาวเย็น พรอ้มชมทศันียภาพ

ของทะเลสาบอนังดงามแปลกตาดว้ยแผน่น า้แข็งทีล่อยมาจากรสัเซยี 

ทา่มกลางบรรยากาศอนัเงียบสงบ อกีทัง้ยงัมีโอกาศไดช้มชวีติของสตัวโ์ลกในเขต

หนาว อาทเิชน่ นกอนิทรียท์ะเลหางขาว และ แมวน า้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม  ทะเลสาบอะบาชริ ิ– ล่องเรอืตดัน า้แข็ง – พิพิธภณัฑน์ า้แข็งขัว้โลก - โรงแรม 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

 จากนัน้ พาทา่นเดนิทางตอ่ มายงั พพิธิภณัฑน์ า้แข็งข ัว้โลก (Okhotsk Ryuhyo 

Museum) จดัแสดงเก่ียวกบัน า้แข็งขัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก ์ซึง่มีการจ าลอง

การลอยมาของน า้แข็งRyu-hyo ในหอ้งอุณหภูมิต า่ถึง -15 องศาเซลเซยีส ทัง้น้ียงั

มีนิทรรศการเก่ียวกบัสิง่มีชวีติทีอ่าศยัอยูใ่ตน้ า้แข็ง เชน่ คลิโอเนะ หรือผเีสื้อทะเล 

สตัวต์ระกูลหอย ล าตวัใสๆ วา่ยน า้ดว้ยครบีเล็กๆทัง้

สอง และปลาทีดู่แปลกตาชนิดอืน่ๆ 

คลิโอเนะ หรอื นางฟ้าทะเล มีชือ่วทิยาศาสตร ์

Clione limacina จดัอยูใ่นกลุม่ของหอยทีไ่มม่ี

เปลือก ความยาวโดยเฉล่ียของมนัคอื 1 

เซนตเิมตรลกัษณะและความสวยงามอนั พบไดท้ี่

ความลึกระดบั 500 เมตร ในมหาสมุทรทางแถบขัว้

โลกเหนือ อารก์ตกิ และแถบหนาวเย็น รวมถึงธารน า้แข็ง

ตามชายฝ่ังของฮอกไกโดดว้ยคะ่  แตก็่ไมใ่ชว่า่จะสามารถพบไดง้่ายๆ ถา้ใครอยาก

เห็นความสวยงาม ตอ้งรอชว่งฤดูหนาวเทา่นัน้ 

บนชัน้ 2 ฉายวดีโีอเก่ียวกบัเรือตดัน า้แข็ง และอกีสิง่ทีน่่าสนใจ 

คอืหอคอย Tento obsevation ทีส่ามารถชมววิเมอืงอะบาชริ ิทะเลสาบอะบาชริิ ภู

เขาเท็นโท และทะเลโอคอทสกแ์บบ 360 องศาอกีดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทา่นเขา้ สู ่โรงแรมทีพ่กั เพ่ือใหท้า่นไดพ้กัผอ่นจาก

ความเหน่ือยลา้ เน่ืองจากการเดนิทาง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

**บฟุเฟ่ท์ ชาบ ูชาบ ูสไตลญ์ีปุ่่น**  

โรงแรม  Asahikawa Grand Hotel หรือ เทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 
 

 

(โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบริษทัจะแจง้อกีครัง้ในใบนดัหมายทวัร์ก่อนเดินทาง 5-7 วนัก่อนการเดินทาง) 

 



 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั “เมืองโอตาร”ุ โอตารุเป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรบัซปัโปโร 

และบางสว่นของเมืองตัง้อยูบ่นทีล่าดต า่ของภเูขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกีและกีฬาฤดู

หนาวทีม่ีชือ่เสยีง  “คลองโอตาร”ุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 

ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็น

รา้นอาหารเรยีงรายอยู ่บรรยากาศในยามเย็นสุดแสนโรแมนตกิ คลองแหง่น้ีสรา้ง

เมื่อปี 1923 โดยสรา้งข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่าย

สนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือท าถนน

หลวงสาย 17 แลว้เหลืออกีครึ่งหน่ึงไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มีการสรา้งถนนเรียบ

คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิชมเมืองตามถนนซาไกมาจ ิสองขา้งทางเต็มไปดว้ย

รา้นกาแฟรา้นอาหาร ขนมทานเลน่มากมาย น าทา่นชม

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  บา้นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็น

อาคารไมส้องช ัน้ จ าหน่ายกลอ่งดนตรหีลากหลายรูปแบบ     

ทัง้น้ีดา้นหนา้ยงัมี นาฬกิาไอน า้โบราณจะรอ้งทุก 15 นาท ีและ

จะพ่นไอน า้ทุกๆ 1 ชม. ทัง้ยงัเคยเป็นฉากภาพยนตรอ์กีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เซทเมนูญีปุ่่น**  

น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตอ่ยงัหา้งดิวตี้ฟร ีJOYONE ใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ไมว่า่จะ 

เป็นอาหารเสรมิ วติามินตา่งๆ ครีมบ ารุง่ผมและผวิทีห่าไดเ้ฉพาะทีน้ี่ ตามอธัยาศยั   

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เทศกาลหิมะเมืองซปัโปโร เทศกาลฤดูหนาวทีใ่หญท่ีสุ่ด

เทศกาลหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น จะจดัในชว่งเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปีจะมี

นกัทอ่งเทีย่วกวา่ 2 ลา้นคน จากทัว่ทุกมุมโลกมาชม สถานทีจ่ดังาน ทัง้ 3 แหง่ 

ไดแ้ก ่สวนสาธารณะโอโดริสถานทีจ่ดังานหลกั ยา่นซซึกิึโนะ และคอมมิวนิตี้โดม 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ   

กบัสถาปัตยกรรมจากหมิะทีไ่ดร้บัการรงัสรรคม์าเป็นผลงานชิ้น

เอก  ไดอ้ยา่งวจิติร งดงาม โดยชา่งมากฝีมือประเทศตา่งๆ 

ทัง้ภาครฐั และเอกชน ทัง้มืออาชพี และมอืสมคัรเลน่

ผลงานมีท ัง้จ าลองมาจากสถานทีส่  าคญั มาจากการต์นู 

เป็นแบบศิลปะรว่มสมยั หลากหลายรูปแบบใหท้า่นได ้

เลือกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสี ่ เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-JTCดวิตีฟ๊รี- SAPPORO 

SNOW FESTIVAL 2018 



เทศกาลหิมะซปัโปโร  

SAPPORO SNOW FESTIVAL 2018  

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร *เมนูบุฟเฟ่ป้ิงยา่+ขาปูยกัษ+์เคร่ืองดืม่ไมอ่ ัน้* 

 
 

โรงแรม  Sapporo Excel Tokyo Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

                                                 

(โรงแรมทีพ่กัและอาหารทางบริษทัจะแจง้อีกครัง้ในใบนดัหมายทวัรก์อ่นเดินทาง 5-7 วนักอ่นการเดินทาง) 



 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พาทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ศกัการะขอพร สกัการะเทพเจา้ผูป้กปักรกัษา

เกาะฮอกไกโดเพ่ือความเป็นเป็นศิริมงคล   

 
 

จากนัน้น าทา่นมายงั โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ โรงงานผลิตขนมชือ่ดงั คอื คุก้ก้ี 

Shiroi Koibio ของฝากทีนิ่ยมของฮอกไกโด (คุก้ก้ีเนยสอดไสช้อ็กโกแลตขาว) 

ในชว่งหนา้หนาวน ัน้ท่ีโรงงานแหง่น้ีจะมีการเปิดไฟ Illumination ดว้ยตกึเป็น

อาคารสไตลยุ์โรป จงึท าใหบ้รรยากาศนัน้ใน เหมอืนหลุดไปเดนิอยูใ่นเมอืงโรแมน

ตคิของยุโรปบรรยากาศสุดจนิตนาการ **ราคาน้ีไมร่วมคา่เขา้ชมทา่น 600เยน ** 

 

 

 

 

 

          

ภายในบรเิวณสวนสนุกประกอบดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร และพิพิธภณัฑ์

โรงงานชอ็กโกแลตพรอ้มจ าหน่ายชอ็กโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึง่ผูเ้ขา้ชม

สามารถสงัเกตกระบวนการผลิตคุก้กี้ ชอ้ปป้ิงที ่หา้งออิอนมอลล ์ เหมือน

หา้งสรรพสนิคา้ในบา้นเรานัน้เอง ทัง้อาหารสด ขนม เครื่องใชไ้ฟฟ้า สนิคา้แนะน า 

ก็จะเป็นมามา่ รสตา่งๆ แปลกๆ ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงกนั และเพ่ือไมใ่หเ้ป็นการ

เสยีเวลาแกก่ารชอ้ปป้ิงของทา่น ใหท้า่นอสิระอาหารทานเองตามอธัยาศยั 

 **เน่ืองจากทีญ่ี่ปุ่นรณรงคไ์มใ่ชถุ้งพลาสตกิ ดงันัน้ทา่นทีต่อ้งการชอ้ปป้ิงเตรียม

กระสอบหรอืถุงผา้มาใสข่อง หากตอ้งการกลอ่งดา้นขา้งเคา้เตอรย์งัมีกลอ่งเหลือใช ้

และเชอืกฟางใหท้า่นไดแ้พคของใสฟ่รีๆกนัดว้ย ถุงหวิซื้อทีเ่คา้เตอร ์1 เยน** 

เท่ียง **อสิระ รบัประทานอาหาร กลางวนั  

16:00 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนินิวชโิตะเสะ โดยสายการบิน คาเธย่แ์ปซฟิิค             

Cathay Pacific เท่ียวบนิท่ี CX 581  

**มบีริการเสริฟอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง**  

 

วนัท่ีหา้  ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ- ชอ้ปป้ิงหา้งออิอนมอลล-์สนามบิน

นิวชโิตะเสะ- ฮอ่งกง (16:00-20:55) 

ฮ่องกง- กรงุเทพฯ (22:00-23:55) 



 

 

20:55 น. เดินทางถงึ สนามบินฮอ่งกง เพ่ือรอตอ่เครื่องเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย  

(ประมาณ 1 ชม 5 นาท ี) 

22:00 น. ออกเดนิทางจาก สนามบินฮอ่งกง โดยสายการบินคาเธย ์เท่ียวบนิท่ี CX 709 

**มีบริการเสริฟอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง** 

23:55 น.  เดินทางถงึ ทา่อากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  เดนิทางโดยสวสัดภิาพ 

พรอ้มความประทบัใจไมรู่ล้ืม  

 

 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

****ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 20,000.-  บาท** 

โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมืองโดยไม่แจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 

**อตัราคา่บรกิาร สงวนสทิธ์ิส าหรบัผูถื้อสญัชาติไทยพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้** 

**ชาวต่างชาตกิรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 

2ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่ 1ท่าน 

เด็กอายุต ากว่า 

12ปี พกักบั

ผูใ้หญ่2ท่าน 

มีเตียงเสรมิ 

เด็กอายุต ากว่า 

12ปี พกักบั

ผูใ้หญ่2ท่าน 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยว 

จา่ยเพิม่ 

3-7 กุมภา 61 54,900  54,900  54,900  51,900  16,000 

อตัราค่าทวัร์ 

ไม่รวมต ัว๋เคร่ืองบนิ 
45,000  45,000  45,000  40,000  16,000 

**กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีท าการจอง   หากมีการยกเลกิภายหลงั 

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลอืกรณุาช าระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 



อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบินไปกลบั  คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิง และคา่ภาษีสนามบิน  

 คา่หอ้งพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนตอ่ 1 หอ้ง 

 คา่อาหารตามรายการ คา่พหนะและน าเทีย่วตามรายการ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ในรายการ 

 คา่ไกดไ์ทยน าเทีย่วตลอดรายการ 

 คา่บริการประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงิน 1,000,000.- บาท  

 

ไม่รวมค่าบริการ 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเลม่สเีหลืองของคนจนีและคา่แจง้เขา้แจง้ออก
ส าหรบัทา่นทีถื่อตา่งดา้ว  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุในโปรแกรม คา่ซกั
รีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 คา่น า้หนกักระเป๋ากรณีทีห่นกัเกินกวา่ สายการบินก าหนดไว ้

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1000฿ / คน /ทริป 

 

 

***เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้ริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงิน

ในทุกกรณี ** 

ลูกคา้ทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ตัง้แตว่นัที ่1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซึง่ไมต่อ้งท าวซีา่ แตท่า่นจะตอ้ง

ผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองกอ่นจงึจะสามารถเขา้ญ่ีปุ่นได ้จากมาตรการยกเวน้

วซีา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยทีป่ระสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรือ ธุรกิจ 

 

หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊

ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดคีนืเงินใหท้ ัง้หมดหรือจดัหาคณะทวัร์

อืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น 
สุดวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรือไดร้บั

บาดเจ็บ ทีน่อกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การ

นดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่

คนืเงินในทุกกรณี  

 



 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอกีครัง้หน่ึงหลงัจากไดส้ ารองที่
นัง่บนเครื่องและโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพ่กัใน

ตา่งประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะค านึงถึงความ

สะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และ บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณี 

5. เสือ่มเสยี รวมถึงภยัธรรมชาต ิและยกเลิกเทีย่วบิน ทางบริษทัฯ ไมอ่าจคนืเงินใหท้า่นได ้ไม่
วา่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

6. บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง 
โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บั

อตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

เงือ่นไขการจองและการช าระค่าบริการ 

1. ในการจองทวัร ์ ตอ้งช าระมดัจ าทา่นละ  20,000 บาท หรอื ช าระจ านวนเตม็ภายหลงั การ

จอง 3 วนั  

2.  ช าระสว่นทีเ่หลือ กอ่นการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทาง กรณีทีไ่มช่  าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลือ 

ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  ทางบริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ บอกยกเลิกการเดนิทาง  

3.  การจองจะมีผลสมบูรณ ์ ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่อเีมลใบจองทวัร ์หรือ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย ที่

เบอร ์02-559-2555  และแจง้ชือ่ ของผูเ้ดนิทางถูกตอ้งตามตวัสะกด ตรงตามหนงัสอื

เดนิทาง หรือหนา้พาสปอตร ์ทีต่อ้งมีอายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  รวมถึงท าการช าระคา่มดัจ าและ

เทา่นัน้ มิฉะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการจอง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ / เปลีย่นผูเ้ดินทาง 

1. การยกเลกิการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเม่ือไดส้่วอเีมลแ์จง้การยกเลกิกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ขาย 

(ยดึตามวนัท่ีไดร้บัอเีมล)์ยกเลกิก่อนการเดินทาง 46 วนัขึ้นไป คืนเงนิท ัง้หมด  

1.1 ยกเลกิการเดนิทาง 31 – 45 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50 % ของราคาค่ามดัจ า 

1.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  26 – 30 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่ามดัจ า 

1.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 – 25 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

1.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์



2. การขอยกเลกิการเดินทางกรณท่ีีเจบ็ป่วย หรือรา่งกายไมส่ามารถเดนิทางไดใ้นชว่งเวลาทีจ่อง
ได ้ การยกเลิกการเดนิทางหรือเล่ือนการเดนิทาง จะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลใหเ้จา้หนา้ที ่ท ัง้น้ีบริษทัขอสงวนพิจารณาในการคนืเงินเป็นกรณีไป แตท่ ัง้น้ีทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรียกคนืได ้ เชน่ คา่ธรรมเนียมการวา่งมดัจ า  ต ัว๋เครือ่งบิน 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี

3. กรณท่ีีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเขา้ - ออกนอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษทั  บริษทัขอสงวนสทิธิไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่ กรณีใดๆทัง้สิ้น 

 

 

 

4. ในกรณกีรุป๊ท่ีเดินทางช่วง วนัหยุด หรือเทศกาล ท ัง้ไทยและญีปุ่่น เชน่ ตรุษจนี ,ปีใหม,่ 

โกเดน้วคี, ชว่งซากุระ ,ชว่งใบไมเ้ปล่ียนส,ี วนัหยุดยาว เป็นตน้ บริษทัไดม้กีารการนัตมีดัจ า 

หรือ ซื้อขายแบบมีเงือนไขกบัทางสายการบิน รวมทัง้เทีย่วบินพิเศษ  บรษิทัขอสงวนไมค่นื

เงินคา่มดัจ า  หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  

5. กรณชี าระค่าทวัรม์ดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผูเ้ดินทาง  และคืน
ค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 

 
 

 

 

 

 


