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BIG HOKKAIDO ICE BREAKER (B) 
ล่องเรอืตดัน ำ้แขง็ ชมเทศกำลปรำสำทน ำ้แขง็ 

6 วนั 4 คืน บนิตรงโดยสำยกำรบนิไทย 1 ปีมีคร ัง้เดยีว 

: ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง ชมควำมสวยงำมของดริฟท์ไอซ์ 
: ชมเทศกำลน ำ้แข็งทีเ่มืองโซอนึเคยีว 1 ปีมคีร้ังเดยีว 
: ถ่ำยรุปนกกระเรียนทีห่ำชมได้เฉพำะช่วงฤดูหนำว ทีฮ่อกไกโดเท่ำนั้น 
: อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์ สุดอร่อยแบบไม่อั้น พร้อมเสิร์ฟ Soft Drink ไม่อั้น 
: แช่น ำ้แร่ ออ็งเซ็น ตำมแบบฉบบัชำวญี่ปุ่ น เพ่ือผ่อนคลำย  

เทศกำลปรำสำทน ำ้แขง็ 

 
 
 
 

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ก ำหนดกำรเดินทำง เร่ิมต้นที่  55,900.- 

52,900.- 
20-25 มกรำคม 2561 

18 – 23 กุมภำพนัธ ์2561 

3 – 8 มีนำคม 2561 

 
 
 
 

สะสมไมล์ 50% 

ล่องเรอืตดัน ำ้แขง็ ชมนกกระเรยีนหงอนแดง 

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอเก่ำ บุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ ์สวนสตัว์อำซำฮยิำม่ำ 
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น ำ้วนนำรโุตะ 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง       สนำมบินชิโตเซะ – อำซำฮิคำว่ำ – หมู่บำ้นรำเมน – สวนสตัวอ์ำซำฮิยำม่ำ 

    ไอซ ์พำวิลเลียน – เทศกำลน ้ ำแข็งโซอุนเคียว 

วนัแรกของกำรเดินทำง       กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ 

 

  

  
 

20.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ ประตูหมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบินไทย เจำ้หนำ้ที ่คอยให้

กำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

23.45 น.  ออกเดินทำงสู่ สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญีปุ่่น โดยสำยกำรบินไทย  เทีย่วบนิที ่ TG670 

 

 

 

 

08.00 น.+1 เดินทางถึง สนำมบนิชิโตเซะ จงัหวดัฮอกไกโด (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำไทย 2 ชม.) 

ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเชค็สมัภาระทุกทา่นแล้ว น าทา่นสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ำ  

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชม.)  น าทา่นสู่ หมู่บำ้นรำเมน ช่ือดังในเมืองอา

ซาฮิคาว่า ซ่ึงเมืองน้ีขึ้นช่ือว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอนัดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไก

โด อสิระทุกทา่นเลือกรับประทานราเมนตามอธัยาศัย  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บำ้นรำเมง (Cash back ท่านละ 1,000 YEN) 

น าทุกทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวอ์ำซำฮิยำม่ำ คืออกีหน่ึงสถานที่ทอ่งเที่ยวที่นับว่ามี

ช่ือเสยีงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของเมืองอะซะฮิกะวะ เป็นสวนสตัว์ที่ไม่

ธรรมดาและแตกต่างจากสวนสตัว์ทั่วๆไป ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ในช่วง

หลายปีที่ผ่านมาน้ี จนกลายเป็นสวนสตัว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น 

และมีผู้เข้าชมถึงปีละกว่า 3 ล้านคน สวนสตัว์อาซาฮิยามะแห่งน้ี สตัว์ต่าง ๆ ไม่ได้ถูก

กกัขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเหน็ในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่น่ีคุณจะได้เหน็ความคิด

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชำ้ กลำงวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – สนำมบินชิโตเซะ     

2 
สนำมบินชิโตเซะ – อำซำฮิคำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมน – สวนสัตว์อำซำฮิ

ยำม่ำ-ไอซ์พำวลิเลยีน-เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคยีว 
  

 SOUNKAKU GRAND HOTEL 

“พเิศษ แช่ออ็งเซ็น” 

3 
พพิธิภัณฑ์น ำ้แข็งขั้วโลก-ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง-พพิธิภัณฑ์เรือนจ ำ 

อะคงั-หมู่บ้ำนไอนุ 

   NEW AKAN HOTEL 

“พเิศษ แช่ออ็งเซ็น” 

4 คุชิโระ-ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์นกกระเรียน-ซัปโปโร-ศำลเจ้ำฮอกไกโด 

  

 

DAIWA ROYNET HOTEL 

SUSUKINO 

พเิศษ!บุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์ 

55  
คลองโอตำรุ-พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงำนเป่ำแก้ว-โรงงำนช๊อคโก

แลต-ซัปโปโร-ที่ว่ำกำรอ ำเภอเก่ำฮอกไกโด-ช๊อปป้ิงย่ำนทำนุกโิคจิ 

      DAIWA ROYNET HOTEL 

SUSUKINO 

66  สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพ 
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วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง       อะบำชิริ – ล่องเรือตดัน ้ ำแข็ง – พพิธิภณัฑน์ ้ ำแข็งขั้วโลก – พพิธิภณัฑเ์รือนจ ำ 

    อะคงั – หมู่บำ้นไอนุ 

สร้างสรรค์อนัยอดเย่ียมในการออกแบบที่อยู่ของสตัว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่า สตัว์ต่าง 

ๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็น ไปตามธรรมชาติของสตัว์น้ัน ๆ 

เพ่ือให้พวกเขามีความสขุ และสามารถแสดงอุปนิสัยหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของ

ตัวเองได้อย่างเตม็ที่   พร้อมทั่งทา่นยังได้ชมความน่ารักของพาเหรดนกแพนกวิน

หลากหลายสายพันธ์ที่จะมาเดินแบบโชว์ตัวให้ทา่นได้ชมความน่ารัก และความฉลาด

ของหมีข่ัวโลก ที่ทา่นจะไม่ได้เหน็ตามสวนสตัว์ทั่วๆ ไป น าทา่นเดินทางไปสัมผัสกับ

ความงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของ คำมิคำว่ำไอซพ์ำวิลเลียน ซ่ึงเป็นสถานที่จัด

แสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่าง สวยงาม ทา่นจะได้ช่ืนชมกับผลงานป้ันการแกะสลัก 

และการตกแต่ง อย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย 

แล้วน าทา่นเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเลก็ๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติได

เซทสซัึงเป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรับการเดินเล่น ไต่เขา และท ากจิกรรมกลางแจ้งต่างๆ  

แล้วน าทา่นสู่เมืองโซอุนเคียว น าทา่นเข้าชม เทศกำลแกะสลกัน ้ ำแข็งโซอุนเคียว 

Sounkyo Hyobaku Fastival (On 25 Jan-18 Mar’18)  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (2) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

*** เชิญท่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ชีื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกัน

ว่าในน ้าแร่นัน้จะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่  าใหผ้วิพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมี

สรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้***   

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองอะบาชิริ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.00 ชม.)  เพ่ือน าท่าน

ล่องเรือตดัน ้ ำแข็ง ซ่ึงได้รับการขึ้น ทะเบียนให้เป็นมรดกของฮอกไกโดเมื่อปี พ.ศ. 

2547 จาก เมืองมนเบะทส ึ ถือเป็นกจิกรรมพิเศษในฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาดอย่างย่ิง 

เรือน าทา่นมุ่งหน้าไปสูทะเลโอคอ็ตสก ์ ที่ติดกบัเขตน่านน า้ของประเทศรัสเซีย ขณะที่

ทา่นเพลิดเพลินกบับรรยากาศอยู่น้ันทา่นกจ็ะได้ยินเสียงดัง ที่เกิดจากการตัดน า้แขง็

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบัทา่น ทา่นได้เหน็ทะเลเตม็ไปด้วยแผ่นน า้แขง็ซ่ึงลอยมา

จากไซบีเรียล้อมรอบทุกด้าน นอกจากน้ีทา่นยังจะได้เหน็นกอนิทรีย์และแมวน า้แสน

น่ารัก ตลอดช่วงการล่องเรือตัดน า้แขง็ด้วย เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะสามารถสัมผัส

ได้ (ใช้เวลาล่องเรือ 1 ช.ม.)  

(ในกรณทีีส่ภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย เรือตัดน ้าแข็งอาจจะงดใหบ้ริการ ทางบริษัทฯ จะคืนใหท่้านละ 2,700 เยน 

หรือ ท่านใดประสงค์จะเปลีย่นรายการ ทางบริษัทฯ จะพาท่านไปตกปลากลางทะเลสาบน ้าแข็งแทน)  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 
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วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง       คุชิโระ – ศูนยอ์นุรกัษน์กกระเรียน – ซปัโปโร – ศำลเจำ้ฮอกไกโด 

  

น าท่านเดินทางสู่พิพิธภณัฑน์ ้ ำแข็งขั้วโลก ที่จัดแสดงเกี่ยวกับน า้แขง็ข้ัวโลกเหนือใน

ทะเลโอคอ็ตสก์ ซ่ึงมีการจ าลองการลอยมาของน า้แขง็ (Ryuhyo) ภายในห้องอุณหภมูิ

ต ่าถึง -15 องศาเซลเซียส และนอกจากน้ียังมีการแสดงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่แสดงอยู่

ใต้น า้แขง็ เช่นสตัว์พวกตระกูลหอย  พวกปลาหลากหลายชนิด ผีเสื้อทะเล สถานที่แห่ง

น้ีมีทั้งหมดสองช้ัน ช้ัน 2 กจ็ะมีการฉายวิดีโอเกี่ยวกับเรือตัดน า้แขง็  และกยั็งมีหอคอย

ช่ือว่า Tento obsevatory ที่เราสามารถชมวิวของเมืองอะบาชิริ ภเูขาเทน็โท แล้วกท็ะเล

โอคอ็ตสก์แบบ 360 องศา จากน้ันน าท่านชมพิพิธภณัฑเ์รือนจ ำ ที่สร้างข้ึนในยุค 

1890 เป็นที่กกัขังอาชญากรอนัตรายกว่าพันคน และยังเคยมีภาพยนตร์เกี่ยวกับยากูซ่า

มาถ่ายท าจนมีช่ือเสยีงระดับประเทศในทศวรรษที่ 1960 โดยผู้ก ากบัอิชิอิ เทรูโอะ และ

เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในปี 1985 โดยจัดแสดงกลางแจ้งตั้งอยู่บริเวณฐานภเูขาเทน็

โท(Mount Tento) โดยผู้เข้าชมจะได้เหน็ถึงชีวิตประจ าวันของนักโทษ(รูปป้ันนักโทษ

ในสถานที่ต่างๆ) ห้องอาบน า้ ห้องลงโทษ และศาล นิทรรศการจะจัดตามอาคารต่างๆ

กว่า 12 อาคาร ซ่ึงยังคงเป็นโครงสร้างอาคารเรือนจ าเก่า จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองอะคัง เพ่ือน าท่านชมหมู่บำ้นไอนุ ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น (AINU KOTAN 

VILLAGE) ซ่ึงถือว่าเป็นบรรพบุรุษด้ังเดิมของชนชาติญ่ีปุ่น เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองบน

เกาะฮอกไกโด ชมร้านค้าพ้ืนเมืองที่เป็นการด ารงชีวิตของชาวไอนุ ให้ท่านได้เลือกซ้ือ

สนิค้าพ้ืนเมืองของชาวไอนุ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (5) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั NEW AKAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

*** เชิญท่านแช่น ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ชีื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกัน

ว่าในน ้าแร่นัน้จะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่  าใหผ้วิพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมี

สรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้***   

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคุชิโระ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.00 ชม.)  เมืองแห่งสาย

หมอก และขุนเขา เพ่ือน าท่านสู่ ศูนยอ์นุรกัษน์กกระเรียน อันเล่ืองช่ือ หน่ึงในแหล่ง

เพาะเล้ียง และสงวนพันธุน์กกระเรียนที่ส าคัญที่สดุแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น อิสระให้

ท่านได้ชมนกกระเรียนสีขาวงามสง่าท่ามกลางหิมะขาวโพลนอย่างที่เคยเหน็ในสารคดี

ช้ันน า หรือโปสการ์ดต่าง ๆ  

 กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองซปัโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด (ใชเ้วลำเดินทำง

ประมำณ 4.00 ชม.) น าทา่นเดินทางสู่ศำลเจำ้ฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ ศำลเจำ้ซปัโป

โร เปล่ียนเพ่ือให้สมกบั ความย่ิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปก

ปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั
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วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง       คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงำนเป่ำแกว้ – โรงงำนชอ๊คโกแลต 

    ซปัโปโร – ทีว่่ำกำรอ ำเภอเก่ำฮอกไกโด - ชอ๊ปป้ิงย่ำนทำนุกิโคจิ 

ยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภมิูภาคคันโต แต่ที่น่ีกเ็ป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้

กราบไหว้สิ่งศักด์ิสทิธิ์ที่สงิสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจสบืไป 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พเิศษบุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์พรอ้มเครื่องดืม่ซอฟต์

ดร้ิงแบบไม่อั้น (8) 

    น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั  DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองทา่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 น าทุกทา่นเดินทางสู่ โรงเป่ำแกว้ ในเมืองโอตารุ เมืองที่มี

ช่ือเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือ

ใช้เป็นทุน่ให้เรือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของที่

ระลึกแทน นอกจากน้ียังมีสอนวิธกีารเป่าแก้วให้กบันักทอ่งเที่ยวด้วย ชมความสวยงาม

ของแก้วหลากสีสนัดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากแก้วอนั

สวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อด้วยน าทา่นชม  พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ให้ทา่นได้ทอ่ง

ไปในดินแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วย

กล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าให้ทา่นผ่อน

คลายอย่างดีเย่ียม แล้วน าทา่นสู่โรงงำนเป่ำแกว้ ของฝากที่ข้ึนช่ืออกีอย่างหน่ึงของ

เมืองโอตารุที่ได้รับวัฒนธรรมมากจากรัสเซียในช่วงที่ฮอกไกโดเร่ิมเปิดเกาะให้ชาวต่าง 

ชาติเข้ามาท าการค้าขายที่น่ีได้ 

 กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

น าทา่นเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร แล้วน าทา่นชม โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ ซ่ึงเป็น

โรงงานผลิตชอ็คโกแลตที่มีช่ือเสยีงที่สดุแห่งเกาะฮอกไกโด นอกจากชอ๊คโกแลตอนัเล่ือ

ช่ือแล้ว ที่น่ียังมีการจัดแสดงต้นก าเนิดของชอ๊คโกแลต และวิธกีารท าชิโรอ ิ โคอบิิโตะ 

ขนมที่ได้รับความนิยมมากที่สดุ และด้านนอกอาคารยังมีการจัดตกแต่งสวนด้วยตุก๊ตา

วงดุริยางค์ ที่จะมาแสดงโชว์ให้ทุกทา่นได้ชมด้วย ให้ทา่นอสิระถ่ายรูปและเลือกซ้ือชอ็ค

โกแลตที่มีช่ือเป็นของที่ระลึก แล้วน าทา่นผ่ำนชมทีว่่ำกำรอ ำเภอเก่ำ ที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 

1888 ในอดีตได้ใช้เป็นที่ท  าการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งน้ีได้

ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกบัสมัยก่อนเพ่ือเกบ็เอาไว้เป็น

สมบัติทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติภายในมีส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกบั

ความเป็นมาของเกาะฮอกไกโด จากน้ันน าทา่นอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ณ 

ถนนทำนุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง 

โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้าน

ขายกโิมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็น

ศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซน็เตอร์ และตู้หนีบตุก๊ตามากมาย 
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วนัทีห่กของกำรเดินทำง       ซปัโปโร – สนำมบินชิโตเซะ 

นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ อกีทั้งยังมีศาล

เจ้าทานุกอินัเก่าแก่ที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1973 ด้วย 

ค ำ่    อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั  DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางเข้าสู่สนามบินชิโตเซะ 

10.45 น. ออกเดินทางจากสนำมบนิชิโตเซะ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 

16.30 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

***************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทำง  20 – 25 มกราคม , 18 – 23 กุมภาพันธ ์2561 

รำคำต่อท่ำน รำคำรวมต ัว๋ ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง 52,900 บำท 29,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 48,900 บำท 29,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

(มีเตียงเสริม) 
48,900 บำท 29,900 บำท 

เด็กอำยุ 2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียงเสริม) 
45,900 บำท 26,900 บำท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 12,000 บำท 

อตัรำค่ำบรกิำร 

BIG HOKKAIDO ICE BREAKER (B) 
ล่องเรอืตดัน ำ้แขง็ ชมเทศกำลปรำสำทน ำ้แขง็ 

6 วนั 4 คืน บนิตรงโดยสำยกำรบนิไทย 1 ปีมีคร ัง้เดยีว 
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วนัเดินทำง  3 – 8 มีนาคม 2561 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเดก็ที่อายุตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปต้องนอนมีเตียง 

*** อตัรานี้ รวม: ภาษีน า้มันของสายการบิน ณ วันที่  4 ธันวาคม 60 

*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม 

***  กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป หำกผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน ทำง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำบริกำร หรือ ยกเลิกกำรเดินทำง 

*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพิเศษ หรือตอ้งกำรระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถึงกำรสะสมไมล ์ของสำยกำรบิน กรุณำแจง้พรอ้ม

ตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหท้ำง 

สำยกำรบินทรำบ แต่ไดต้ำมท่ีท่ำนขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสำยกำรบินจะพิจำรณำ*** 

อตัรำนี้ รวม 
1. ค่ำพำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

2. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร 

3. ค่ำอำหำรตำมรำยกำร  

4. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

5. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร  

6. ค่ำหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่ำนต่อหอ้ง 

7. น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่ำประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่ำนั้น คุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่ำนั้น  

เงือ่นไขกำรคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถจัดท า

เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

รำคำต่อท่ำน รำคำรวมต ัว๋ ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง 55,900 บำท 29,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 50,900 บำท 29,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

(มีเตียงเสริม) 
50,900 บำท 29,900 บำท 

เด็กอำยุ 2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียงเสริม) 
47,900 บำท 26,900 บำท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 12,000 บำท 
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 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50% รำยละเอียดตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์  

9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปกำรเดินทำง (บนรถบสัเท่ำนั้น) 

10.  ฟรี!! น า้เปล่าวันละ 1 ขวด 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง  

3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนำ้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่ำนละ 2,500 เยน/ท่ำน หรือประมำณ 750 บำท/ท่ำน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋ำ  

7. ค่ำภำษีน ้ ำมนัทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำทต่อกำรจองทวัร ์1 ท่ำน หำกท่ำนยินดีมดัจ ำกำรเดินทำงแลว้ 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในกำรคืนมดัจ ำทั้งหมด (เนือ่งจำกเป็นช่วงเทศกำล ทำงสำยกำรบนิและโรงแรม 

คิดค่ำบริกำร 100%) ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วนั หำกมีกำรยกเลิกภำยหลงั ทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครือ่งบนิ ค่ำโรงแรมล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำงยกเลิก

หรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงือ่นไขตำมนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 
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- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจ าทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็าม ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ

ทั้งสิ้น 

 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

 
กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ทา่นเช่นกนั 

 

หมำยเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรำยละเอยีดเป็นภำษำองักฤษหรือภำษำไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้ำงบริษัทฯ จะน ำลงกรอกในเอกสำรเข้ำ-ออก นอกประเทศ ส ำคัญมำก  

ข้อให้ทุกท่ำนข้อมูลตอบควำมจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้ำหน้ำที)่ 

 

1. ยืนยนักำรเดินทำง จองรำยกำรทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นำมสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ ำนวน ผูเ้ดินทำง ........................... ท่ำน ผูใ้หญ่ ..............ท่ำน เด็ก...............ท่ำน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้ำนรำยละเอียดเงือ่นกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อำหำร          ไม่ทำนเนื้ อววั  ไม่ทำนเนื้ อหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมำยเลขสมำชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถำ้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งกำรเลือกทีน่ ัง่            ริมทำงเดิน ริมหนำ้ต่ำง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณำส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ผูเ้ดินทำงภำยใน 7 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง และเก็บพำสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทำง 7 วนั*** 


