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บินตรงโดยสายการบินไทย (TG 670 / TG 671) 
 
 
 

 
 
 

 
 

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอมอน สกายพาร์ค - หมู่บ้านอาบิราโชว (ปั้นตุ๊กตาหิมะ) + เล่นสกี  
เทศกาลน้ําแข็งที่ทะเลสาบชิโคะทสึ (เช็ควันเดนิทาง) - เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ชมโดมน้ําแข็ง  

เมืองอาซาฮิคาวา่ –  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมง - เมืองโซอุนเคียว - หุบผาโซอุนเคียว - น้ําตกริวเซ + น้ําตกงิงงะ  
เทศกาลน้ําแข็งเมืองโซอุนเคียว (เช็ควันเดินทาง) - ถ้ําน้ําแข็ง ไอซ์พาวิเลยีน - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ 
โรงงานเป่าแกว้ - พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี – เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด 

 อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ช้อปปิ้งย่านซซููกิโนะ – อิสระช้อปปิ้งในเมอืงซปัโปโร - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

พร้อมรับปลั๊กสาํหรับใช้ในญี่ปุ่น / กระเปา๋ล้อลาก / WIFI ON BUS 
 

กําหนดการเดินทาง  2558  
มกราคม  27-1 ก.พ.** (เร่ิมเทศกาลนํ้าแข็ง) 
มีนาคม  9-14** / 17-22** 

20.30 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 1-3 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระใน
การเดินทาง 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ   – สนามบินชิโตเซ่  เมืองซปัโปโร อาหาร - / - / - 
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08.00 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่  ประเทศญีปุ่่น หลังจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โดราเอมอ่นสกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเร่ืองโดราเอม่อน
การ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะ
ท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขายของที่เกี่ยวกับ       โดรา
เอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซึ่งเป็นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมี
โซนห้องสมุดจะมีหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจําหน่าย  
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอาบิราโชว (ABIRACHO) ทีน่ี่มีช่ือเสียงในเร่ืองตุ๊กตาหิมะ (SNOW MAN)  ท่านจะ
ได้สนุกสนานกับการสร้างสรรค์ตุ๊กตาหิมะด้วยตัวท่านเอง หรือ สําหรับท่านที่ชอบความท้าทายและการ
แข่งขัน ให้ท่านได้เล่นปาหิมะ โดนท่านเป็นผู้ปั้นก้อนหิมะกลมๆด้วยตัวท่านเอง และปาใส่ฝ่ายตรงข้ามอย่าง
สนุกสนาน นับเป็นประสบการณ์ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนที่น่าเก็บความประทับใจ เป็นโปรแกรมพิเศษที่
ทางเราเตรียมไว้มอบให้แก่ท่าน 
จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับ การเล่นสกี ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบลอ้ม
ไปด้วยภูเขา และหิมะอันขาวโพลน สนุกกับการเล่น Ski binding, Ski Boards ที่มีให้ท่านเลือกเลน่ตั้งแต่ระดับ
เร่ิมต้น จนถึงระดับโปร, สนุกสนานกันเป็นครอบครัวกับลานสกีสําหรับเด็ก เล่น Snow Sled, Snow Kids Park 
หรือจะเลือกขี่สโนว์โมบิลล์ตะลุยหิมะก็ได้ (ราคานี้ไม่รวมค่าอปุกรณ์และกิจกรรม ต่าง ๆ  ภายในลานสกี) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนําท่านชม เทศกาลน้าํแข็งที่ทะเลสาบชิโคะทสึ (Chitose – Lake Shikotsu Ice Festival) เทศกาลนี้จัด

ขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคม จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่บริเวณรีสอร์ทบ่อน้ําแร่ทะเลสาบ
ชิโคะทสึ (Shikotsu) มีการจัดแสดงอาคาร และประติมากรรมแกะสลักจากน้ําแข็งหลากหลายขนาด โดยมี
ทะเลสาบธรรมชาติสีฟ้าพาสเทลเป็นฉากหลังในช่วงกลางวัน (โทนสีที่รู้จักกันในชื่อ Lake Shikotsu Blue) 
และแสงสีหลากหลายในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ยังมีการแต่งงานภายใต้บรรยากาศน้ําแข็ง (Ice Weddings) 
การแข่งขันการตัดน้ําแข็ง การแสดงดอกไม้ไฟและการเฉลิมฉลองต่าง ๆ อีกมากมาย  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ นําท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โนโบ
ริเบทซึ มีบ่อแร่กํามะถันจํานวนมากมายซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําที่พุ่งออกมามีปริมาณ
มากเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กํามะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ        เดินเข้าไปด้าน
ในตามทางเดินก็จะเห็นควันที่เกิดจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา บริเวณด้านบนของผิวดิน

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอมอน สกายพาร์ค - หมู่บ้านอาบิราโชว  
(ปั้นตุ๊กตาหิมะ) + เล่นสกี - เทศกาลน้ําแข็งที่ทะเลสาบชิโคะทสึ (เช็ควันเดินทาง) 

เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ชมโดมน้ําแข็ง  

อาหาร - / เที่ยง / เย็น 
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จะมีแร่กํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน้ําแร่ที่ใหญ่ที่สุดของโนโบริเบ็ตสึ ซึ่งน้ําพุ
แต่ละบ่อจะมคีุณสมบัติที่แตกต่างกนัตามสถานที่ หุบเขานรกเป็นหลุมที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
ประมาณ 1 หมื่นปี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 ฟุต ถึงแม้ไม่สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์กลางแต่มีทางเดินที่มี
ความยาว 600 ฟุตสําหรับเดินชมโดยรอบ 
จากนั้นนําท่านชมความงดงามของ โดมน้ําแข็ง ที่เรียงรายอยู่บริเวณหน้าโรงแรมที่พัก...ให้ท่านเก็บภาพความ 
ประทับใจตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคิตะ ยูซาว่า เมอซิูอิเท หรือเทียบเท่า  
 นําท่านอาบน้ําแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆที่เรยีกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ด ี
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า  นําท่านสู่ สวนสตัว์อาซาฮยิาม่า สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น 
ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธ์ุ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็น แมว
น้ําลายจุด หมีขาวขั้วโลก ลิงภูเขา และนอกจากนี้ยังมีป่าซึ่งมีชิมแพนซี และอุรังอุตังอยู่ โดยสัตว์เหล่านี้จะถูก
ปล่อยให้ใช้ชีวิตอิสระไม่ได้อยู่ในกรง ส่วนอุโมงค์ใต้น้ําที่นี่ ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ําได้อย่างใกล้ชิดถึง 
360 องศา ... และยังมีสัตว์ที่น่ารักอีกหลากหลายชนิดที่รอให้ท่านเข้าไปเย่ียมชม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย นําท่านสู ่ หมู่บ้านราเมง ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันทําราเมนของ

ตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมา และ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ     
ราเมนอะซะฮคิะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก 
จากนั้นนําท่านสู ่ เมืองโซอุนเคียว แหล่งน้ําพุร้อนที่มีช่ือเสียงของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส
กับความงดงามของเกาะฮอกไกโดกันอย่างเพลิดเพลิน และเต็มอิม่  
นําท่านชม หุบผาโซอุนเคียว หุบผาใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาไดเซทสึความสูงแบบ
แหงนคอตั้งบ่า ทิ้งดิ่งลงมาเบื้องล่างสูง 150 เมตร   และ แผ่ขยายออกไปตามแนวนอนถึง  20 กม. เกิดขึ้นจาก
ลาวาที่แข็งตัวกลายเป็นแท่งหินขนาดมหึมาอนันา่เหลือเช่ือจํานวนมากมาย และมีน้ําตกไหลลงสู่เบื้องล่าง
หลายสาย ภาพวิวทิวทัศน์อันดูงดงาม   ทําให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมความงามอันยิ่งใหญ่ที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น   

วันที่สาม อาซาฮิคาว่า –  สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า - หมู่บ้านราเมง – โซอุนเคียว 
 หุบผาโซอุนเคียว - น้ําตกริวเซ + น้ําตกงิงงะ - เทศกาลน้ําแข็งเมืองโซอุนเคียว  

อาหาร เช้า / - / เย็น 
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 นําท่านเดินทางสู่ น้ําตกริวเซ  ทีม่ีความสูงถึง 90 เมตร   และ น้าํตกงิงงะ  ที่มีความสูงถึง 120 เมตร  ซึ่งเป็น
น้ําตกที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ทั้ง 2 น้ําตกนี้ถูกขนานนามว่าเป็นน้ําตกผัวเมียซึ่งอยู่คู่กันมาเป็นเวลาเนิ่น
นานและเรียกนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามมากมายนับไม่ถ้วน 

 จากนั้นนําท่านชม เทศกาลน้าํแข็งโซอุนเคียว (Sounkyo Ice Festival) หรือโซนอุนเคียว เฮียวบาคุ มัสสึริ 
(Sounkyo Hyobaku Matsuri) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว เมืองเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา ซึ่ง
จัดเป็นประจําทุกปี โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทําจากหิมะและน้ําแข็ง อาทิ เสาน้ําแข็ง อุโมงค์น้ําแข็ง และ
โดมน้ําแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่น้าํอิชิคาริ (Ishikari River) ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟหลากสี
งดงามตระการตา รวมถึงการเต้นรําของชนเผ่าพื้นเมืองของชาวไอนุ (Ainu Ethnic Dance) การตีกลองเฮียวบา
คุและการจุดดอกไมไ้ฟเฉลิมฉลอง 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโซอุนเคียว คังโค หรือเทียบเท่า 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านอาบน้ําแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆที่เรยีกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ด ี
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม ถ้าํน้ําแข็ง ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูก
ประดับด้วยแสงไฟหลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ําน้ําแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์น้ําแข็งนัน้ ท่านจะได้
ชมความงามของหยดน้ําแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ    - 20 องศา 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆทีม่บีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสอง
ข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตก
เนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทําการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบ
ยุโรปหลายประเทศ      

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเที่ยวชม คลองโอตารุ ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์ และสัญลักษณข์องที่นี่คลอง

โอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลําเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการ

วันที่สี ่ ถ้ําน้ําแข็ง ไอซ์พาวิเลียน – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า – เมืองซัปโปโร 

ศาลเจ้าฮอกไกโดอาคารที่ทาํการรัฐบาลเกา่ - หอนาฬิกา  - ช้อปปิ้งย่านทานกุิโคจิ 

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 
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เจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ 
จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพพิิธภัณฑ์  
นําท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว ที่นีไ่ด้ช่ือว่าเป็นแหล่งทําโรงงานเครื่องแก้วที่มีช่ือเสียงที่สุด ท่านจะได้ชมวิธีการ
สาธิตการผลิตเครื่องแก้ว และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซื้อได้แต่ในปัจจุบัน เมืองนี้มี
ช่ือเสียงในด้านการทําเครื่องแก้วต่างๆ    
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์กลอ่งดนตร ี  ที่มีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซึ่งตัวอาคารมี 3 ช้ัน ที่นี่ท่านจะ
ได้ชมกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ   รวมถึงท่านยังสามารถ
เลือกทํากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย  ท่านสามารถเลอืกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบ
กัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่วนที่ชั้นล่าง มีบริการนําเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมา
อัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและช่ืนชมกลอ่งดนตรีน่ารักมากมาย   
ให้ท่านได้ทาํกลอ่งดนตรีน่ารกัๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การทํากลอ่งดนตรี  ไม่
รวมอยูใ่นค่าทัวร)์  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชยิ่า โรงงานช็อคโกแล็ตที่มีช่ือเสียงโด่งดังของซัปโปโร ตัว
อาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปสวยงามตระการตา ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้       จึงทําให้
บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่นี่ดูเหมือนกับเทพนิยายให้ท่านชมและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ ที่ทําจากช็อค
โกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้ลิ้มรสกับรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย หลากหลายแบบซึ่งช็อคโกแล็ต
ที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่นี่คอื Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ใหท้่านได้ลองทํา            
ช็อคโกแล็ตที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด (อปุกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่าทวัร์)      พร้อม
ให้ท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร   นําท่านเดินทางสู ่  ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจ้าซัปโปโร 
เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความย่ิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้คอยปกป้องคุ้มครองให้ผู้คนบน
เกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนที่นี่ และที่นี่มักมกีารจัดงานเทศกาลบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิและพระเจ้าตามประเพณีของคนญี่ปุ่นที่มีมายาวนานและมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนีถ้ือ
เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทําให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหลี่ยม นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้
เป็นสถาปนิกท้องถิน่ และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทําให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 
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1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
บุคคลที่สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น  
นําท่านเที่ยวชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยัง
เปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเร่ืองราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี    หอนาฬิกา
แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น 
นําท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งยา่นทานกูิโคจิ อสิระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง, 
เสื้อผ้าแฟช่ัน, กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อกีมากมาย    

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ฮอกไกโด แบบไม่อั้น)  
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร  หรือเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน อิสระชอ้ปปิง้ในเมอืงซปัโปโร โดยไกด์ผู้ชํานาญเส้นทางจะคอยแนะนําแหล่งช้อปปิ้งให้กับท่าน  
 ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร)์ 
 ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟของญี่ปุ่น ที่ถือได้ว่าเป็นการคมนาคมที่คนญี่ปุ่นให้ความนิยมมาก

ที่สุด เนื่องจากรวดเร็ว, ตรงเวลา, ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง 
 ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทอ่งเทีย่วในเมืองซปัโปโร และเมืองใกล้เคียงด้วยรถไฟอันทันสมัยของ

ญี่ปุ่น หรือเพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งช้ันนําแห่งเมืองซัปโปโร  ให้ท่านเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟช่ันของ
เมืองซัปโปโร  ร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, 
GUCCI, เป็นต้น … อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมอืเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดู
เลือกชมตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย ให้ท่านท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย หรืออิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสนิค้าที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ่น 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าอสิระตามอธัยาศัย 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร  หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร 
ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร)์ 

อาหาร เช้า / - / - 



 
 

GOAL JAPAN SKI HOKKAIDO COOL 6D 4N BY_TG    7 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร 
10.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
กําหนดการเดินทาง  2558  

มกราคม  27-1 ก.พ.**  
มีนาคม  9-14** / 17-22**  
(หมายเหตุ: เทศกาลนํ้าแข็งเมืองโซอุนเคียว เร่ิมตั้งแต่ 24 มกราคม 2557 – 29 มีนาคม 2557)   

อัตราค่าบริการ ม.ค. – มี.ค.  17-22** มี.ค. 

รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ 49,900 29,900 52,900 32,900 

เด็กมีเตียง 46,900 27,900 49,900 30,900 

เด็กไม่มีเตียง 40,900 22,900 43,900 25,900 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมอีกท่านละ 7,900 7,900 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านข้ึนไป*** 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 
 

 

             
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น 

วันที่หก กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / - / - 
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 ราคานี้รวมภาษีน้ํามัน ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2557  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ํามนัขึ้น หากทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเครื่องบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

 
 

  ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต 
  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหา ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่

ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
 ค่าภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทวัร์ 
 
 
 
 

1. กรุณาสํารองที่นั่ง พร้อมมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทํา
การ   หากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มัดจําค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 21 วันทําการ 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วัน   หักค่ามัดจํา  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วัน  หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วัน   หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วัน  หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ 
 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100% 


 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์*** 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึง่
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และใน กรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณี
ตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
    กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 


ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)
   สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กโิลกรัม (สําหรับผู้โดยสารช้ัน
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ (ท่าน
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
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   สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมคีวามกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทา่นต้อง
ชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  

หมายเหตุ.. (สาํคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็น
ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถกูเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางสว่นใหก้ับท่าน ในกรณีดังนี้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเดินทาง   เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง  
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานัก
อยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมคื่นค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกลา่ว) 
 

 
 


