
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่วครบจดัเต็มไมม่ฟีรเีดย ์อาหารครบทกุมือ้ 
เดนิทางโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได ้23 กโิลกรมั

บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
 ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง ตืน่ตาตืน่ใจกบัธารน า้แข็ง 
 ชมNORTHERN HORSE PARKสมัผสักบักจิกรรมหลากหลาย 
 ชมทะเลสาบชคิารเึบทสทึะเลสาบทีร่ะดบัสงูทีส่ดุในฮอกไกโด 
 หมูบ่า้นไอน ุชมชนเผา่พืน้เมอืงของชาวฮอกไกโด 
 พพิธิภณัฑน์ า้แข็งข ัว้โลก จดัแสดงเกีย่วกบัน า้แข็งข ัว้โลกเหนอืในทะเลโอค็อตสก ์
 ชมวธิกีารผลติขนมชือ่ดงั Shiroikobitoทีโ่รงงานช็อคโกแล็ตอชิยิะ  
 พเิศษ!!!แชน่ า้แรอ่อนเซ็น + บฟุเฟตข์าปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 
 พเิศษ!!!Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

1 – 6 กมุภาพนัธ/์ เพิม่โปรแกรม Snow Festival 40,900 9,900 

7 – 12 กมุภาพนัธ/์ เพิม่โปรแกรม Snow Festival 43,900 10,900 

8 – 13 กมุภาพนัธ/์ เพิม่โปรแกรม Snow Festival 43,900 10,900 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์ 38,900 9,900 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์ 39,900 9,900 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์ 39,900 9,900 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์ 39,900 9,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 27,900 บาท 

 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ 

 
19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาเตอร.์......   

ของสายการบนิ ASIAATLANTICAIRLINES(HB) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 

23.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชติชิโิตเสะโดยเทีย่วบนิที ่HB7904(บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ–NORTHERN HORSE PARK – ทะเลสาบชคิารเึบทส–ึแชอ่อนเซ็น 

 
07.55น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเขา้สูต่ัวเมอืง ส าคญัมาก ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร
ประเภทเนือ้สตัว ์พชี ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมี
โทษปรบั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่NORTHERN HORSE PARK เมอืงโท
มะโคไม จังหวัดฮอกไกโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฮอกไกโดที่
คณุจะไดส้มัผัสกบัมา้สวนมา้แหง่นี้เปิดใหบ้รกิารตัง้แตปี่ 1989 มมีา้ 



12 ชนดิ จ านวน 80 ตัว ใชช้วีติในสวนทีก่วา้งใหญน่ี้ จากชนดิและจ านวนทีเ่ลีย้งจงึถอืวา่ Northern 
Horse Park พเิศษ!!!ในชว่งฤดหูนาวทา่นจะไดส้ามารถสนุกกับหลากหลายกจิกรรม เชน่ Horse 
Sled, Snow Mobile (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมทัง้หมด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เมน ูJapanese set (1) 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบชคิารเึบทส(ึใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 นาท)ีทะเลสาบชคิา
รเิบทสเึป็นทะเลสาบโดยธรรมชาตเิพยีงแหง่เดยีวในเขตอทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั ตัง้อยูท่ีค่วาม
สงูเหนอืระดับน ้าทะเล 810 เมตร ถอืเป็นทะเลสาบทีอ่ยูร่ะดับสงูทีส่ดุในฮอกไกโด มปีลามยิาเบะอวิา
นะซึง่เป็นพันธุท์อ้งถิน่เฉพาะทะเลสาบชคิารเิบทสอึาศัยอยู ่ ในบรเิวณใกลเ้คยีงมป่ีาสนโทโกะมัตสึ

และสนเอโซะมัตส ึ ทีป่่าธรรมชาตติน้ทาเคะคัมบะก็มไีพกา้ซึง่ถกูเรยีกวา่ฟอสซลิมชีวีติและสิง่มชีวีติ

อืน่ๆ ทีส่ าคัญมากมายใชช้วีติอยู ่ทะเลสาบนีจ้ะกลายเป็นน ้าแข็งในชว่งปลายเดอืนธันวาคม ถงึเดอืน
มนีาคม และจะมงีานชคิารเิบทสโึคะ โคทัน (Shikaribetsu lake Kotan) ซึง่ภายในงาน จะมอีอ
นเซ็นกลางแจง้ทา่มกลางน ้าแข็งและยังมจี าลองบา้นเอสกโิมใหท้า่นไดเ้ยีย่มชมอกีดว้ย (เริม่งาน
ตัง้แตว่ันที ่28 มกราคม – 21 ม.ีค. 2018) 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

พักที ่AkanKosoOnsen Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
ใหท้า่นได ้ แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ (Onsen)เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ า้แรร่อ้นชว่ยท า
ใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ี และยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแชค่ร ัง้ละ 20 นาท ี แตไ่มค่วรแช่
เกนิ 1 ช ัว่โมง) 
 
 

วนัที ่3 เมอืงคชุโิระ– หมูบ่า้นไอนุ–ภเูขาไฟอโิอ – ทะเลสาบคชุชะโระ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 



น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคชุโิระ และน าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นไอนุทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น (AINU 
KOTAN VILLAGE) ซึง่ถอืวา่เป็นบรรพบรุษุดัง้เดมิของชนชาตญิีปุ่่ น เป็นชนเผา่พืน้เมอืงบนเกาะฮอก
ไกโด ชมรา้นคา้พืน้เมอืงทีเ่ป็นการด ารงชวีติของชาวไอนุใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของชาว
ไอนุน าทา่นชม ภเูขาไฟอโิอ หรอืภเูขาไฟซลัเฟอร ์ นักทอ่งเทีย่วสามารถชมปลอ่งภเูขาไฟไดอ้ยา่ง
ใกลช้ดิ โดยการเดนิไปรอบๆ และความรอ้นจากภเูขาไฟนัน้ท าใหไ้ขส่กุได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
น าทา่นเดนิทางทะเลสาบคชุชะโระ เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟในอทุยานแหง่ชาตอิะกงั บน
เกาะฮอกไกโดฝ่ังตะวันออก ชือ่ของทะเลสาบมทีีม่าจากภาษาไอนุเชน่เดยีวกบัชือ่ทางภมูศิาสตรอ์กี
หลายชือ่ในฮอกไกโด เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในในดา้นของพืน้ทีผ่วิ และเป็น
ทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอนัดับทีห่กในญีปุ่่ น นอกจากนีย้ังเป็นทะเลสาบทีผ่วิน ้าจับตัวเป็นน ้าแข็งตลอด 
เกาะกลางทะเลสาบมชีือ่วา่ นะกะจมิะ เป็นกรวยภเูขาไฟสลับชัน้ ควันภเูขาไฟ นอกจากนีท้ะเลสาบ
แหง่นีย้ังอยูบ่นเสน้ทางยา้ยถิน่ของหงส ์ทา่นยังสามารถเห็นหงสไ์ดท้ีท่ะเลสาบแหง่นีอ้กีดว้ย 
รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที ่Abashiri Kanko Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่4 ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง – พพิธิภณัฑน์ า้แข็งข ัว้โลก –หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอก – แชอ่อนเซ็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าทา่นลอ่งเรอืตดัน า้แข็งออโรรา่ถอืเป็นกจิกรรมพเิศษในฤดหูนาวทีไ่มค่วรพลาดอยา่งยิง่ เรอืน า
ทา่นมุง่หนา้ไปสทูะเลโอค็อตสก ์ทีต่ดิกบัเขตน่านน ้าของประเทศรัสเซยี ขณะทีท่า่นเพลดิเพลนิกบั
บรรยากาศอยูนั่น้ทา่นก็จะไดย้นิเสยีงดัง ทีเ่กดิจากการตัดน ้าแข็งสรา้งความตืน่ตาตืน่ใจใหก้บัทา่น 
ทา่นไดเ้ห็นทะเลเต็มไปดว้ยแผน่น ้าแข็งซึง่ลอยมาจากไซบเีรยีลอ้มรอบทกุดา้น นอกจากนีท้า่นยังจะ
ไดเ้ห็นนกอนิทรยีแ์ละแมวน ้าแสนน่ารัก ตลอดชว่งการลอ่งเรอืตัดน ้าแข็งดว้ย เป็นประสบการณ์ทีท่กุ
คนจะสามารถสมัผัสได ้(ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 1 ช.ม.) 
หมายเหต ุ: ในกรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืตัดน ้าแข็งได ้อันเกดิจากสภาพภมูอิากาศ หรอื ปัญหาอืน่ๆ 
ทางบรษัิทขออนุญาตปิรับโปรแกรมเป็นกจิกรรมตกปลาน ้าแข็งแทน 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1


น าทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑน์ า้แข็งข ัว้โลกทีจั่ดแสดงเกีย่วกบัน ้าแข็งขัว้โลกเหนือในทะเล
โอค็อตสก ์ ซึง่มกีารจ าลองการลอยมาของน ้าแข็ง (Ryuhyo) ภายในหอ้งอณุหภมูติ า่ถงึ -15 องศา
เซลเซยีส และนอกจากนีย้ังมกีารแสดงวถิชีวีติของสิง่มชีวีติทีแ่สดงอยูใ่ตน้ ้าแข็ง เชน่สตัวพ์วก
ตระกลูหอย  พวกปลาหลากหลายชนดิ ผเีสือ้ทะเล สถานทีแ่หง่นีม้ทัีง้หมดสองชัน้ ชัน้ 2 ก็จะมกีาร
ฉายวดิโีอเกีย่วกบัเรอืตัดน ้าแข็ง  และก็ยังมหีอคอยชือ่วา่ TentoObsevatoryทีเ่ราสามารถชมววิของ
เมอืงอะบาชริ ิภเูขาเท็นโท แลว้ก็ทะเลโอค็อตสกแ์บบ 360 องศา 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
น าทา่นชม หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกภายในหมูบ่า้นมสีตัวน์านาชนดิกวา่ 100 ตัว รวมถงึสนัุขจิง้จอก 6 
สายพันธุท์ีว่ ิง่ไปมาไดอ้ยา่งอสิระในพืน้ทีก่วา้ง ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ถงึตัวสตัวต์า่งๆไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 
และสามารถป้อนอาหารไดอ้กีดว้ย แตก่็ควรระมัดระวังในการใหอ้าหารดว้ยเชน่กนั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (8)  

 
พักที ่Onne Yu Onsen Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
หลงัอาหารใหท้า่นได ้ แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ (Onsen)เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ า้แร่
รอ้นชว่ยท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแชค่ร ัง้ละ 20 นาท ีแต่
ไมค่วรแชเ่กนิ 1 ช ัว่โมง) 
 

วนัที ่5 
เมอืงโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ  

ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิกจ–ิ บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุเมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษ
ที ่19 ถงึ 20 เยีย่มชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วน
ใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ  ซึง่เป็น
เมอืงทีม่บีรรยากาศสดุโรแมนตกิ รวมรวมถงึการตกแต่งของบา้นเมอืงนัน้ สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบ
เป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศ
ญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมืองเลยีบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจน าท่านเที่ยวชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มี
ชือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่
ดังของ โอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงใน
ดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ีใหท้่าน ไดท้่องไปใน
ดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ที่จะท าใหท้่าน ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้ม
กลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถ
เลอืกท ากลอ่งดนตร ีแบบทีท่า่น ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลง
มาประกอบกัน ราคาตัง้แต่หลักพันถงึหมืน่เยน ส่วนทีช่ัน้ล่างมบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทัีง้เพลง



ญีปุ่่ น และเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและ
ชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

น าท่านชมโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะแหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื 
ShiroiKoibitoซึง่มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซือ้กลับไปใหค้นที่
ทา่นรักทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้นอกจากนี้ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโก
แลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ดน้ าทา่นเดนิทางสู ่ถนนทานุคโิคจแิหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดังของฮอกไกโด 
เดนิทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตด้นิได ้ภายในแบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมาย
หลากหลายชนิด ทัง้เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ รา้นขายของที่ระลึก รวมไปถึง
รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กวา่ 200 รา้นคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โปรแกรมพเิศษส าหรับ 3 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางในวันที ่1 – 6 ก.พ. / 7 – 12 ก.พ. / 8 – 13 ก.พ.เทา่นัน้ 
น าทา่นชมเทศกาลแกะสลักน ้าแข็ง Sapporo Snow Festival 2018 ซึง่ปีนีจ้ะจัดงานวันที ่ 5 – 12 
กมุภาพันธ ์ 2561 จัดภายในสวนโอโดรทิีม่คีวามยาวประมาณ1.5 กโิลเมตร จะมผีลงานประตมิากรรม
หมิะขนาดใหญ ่ เรยีงรายไปเรือ่ยจนถงึ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ซึง่เป็นการประกวดประตมิากรรม
หมิะทีห่ลายประเทศท่ัวโลกสง่ตัวแทนมาเขา้รว่มการแขง่ขนัดว้ยและในชว่งเย็นก็มปีระดับไฟและเลน่
เทคนคิ แสง ส ีเสยีง กบัประตมิากรรมหมิะตา่งๆ  ระหวา่งทางมลีานอาหารของฮอกไกโดอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 



เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(11) บรกิารทา่นดว้ยเมนบูฟุเฟตป้ิ์งยา่งและขาปยูกัษ์
แบบไมอ่ ัน้ พลาดไมไ่ดก้บัปทูาราบะ และปซููไว ราชาปแูหง่เกาะฮอกไกโด 

 

พักที ่Sapporo Classe Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ–กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (12) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูท่า่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะเพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

09.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิที ่HB7905(บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 4,500 เยน ตลอดทรปิ 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง หากไมช่ าระภายในวนัที่
ก าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็น

หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะ

ไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน

กรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั  

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท MedicalInsurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิาร์
และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะ

พอใจในการบรกิาร) 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารกา
รันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้

ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัย
และผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศทีร่ะบไุว ้  เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่น
ถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น

ได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก 
โรงแรม เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่วา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย

คณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในปรเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


