
HOKKAIDO – SOUNKYO 6D4N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการ 

อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า – หมู่บา้นราเม็ง –  

น ้าตกกิงกะ ริวเซ – โซอนุเคียว  
 - 

 

SOUNKYO KANKO HOTEL 

ออนเซ็น 

3 
โซอนุเคียว – ถ ้าน ้าแข็งไอซพ์าวิลเล่ียน – BLUE POND -นิงเก้ิล เทอรเ์รส  

ฟูราโน่ คงัคงั มูระ – ฟูราโน่    

FURANO HOP HOTEL  

 

4 ฟูราโน่ – ลานสกี – โอโดริปารค์ – ทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
  

- T MARK CITY HOTEL SAPPORO  

5 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – อิออนมอลล ์– คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้า

โบราณ –พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี –ภเูขาโมอิวะ(กระเชา้ไฟฟ้า) –ซปัโปโร  
- 

 
T MARK CITY HOTEL SAPPORO  

6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

   

 

 

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 

สนุกสนานกบักิจกรรมทา้ลมหนาว 

นัง่กระเชา้ชมวิวบนยอดเขาโมอิวะ และ เดนิเล่นคลองโอตารุ 

อาบน ้าแรแ่ช่ออนเซ็นช่ือดงั ณ โซอุนเคียว 

 บุฟเฟ่ตข์าปู!!  

 

 

 

28 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 

29 ธนัวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 

เทศกาลวันข้ึนปีใหม่!! ราคา 48,900.- 

 

XJ 620 DMK – CTS 23.55 – 08.25 

XJ 621 CTS – DMK 12.05 – 18.00 
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20.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 620 

 

 

 

08.25 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเข้าชม สวนสตัว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัว์ที่มชีื่อเสยีงและได้รบั

ความนิยมทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เพราะเป็นสวนสตัวท์ีแ่ตกต่างจากสวนสตัวอ์ื่นๆ โดยจ านวนนักท่องเที่ยว

ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมสวนสตัวแ์ห่งนี้สงูถงึ 3 ลา้นคนต่อปี จดุเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี้คอืแทงคร์ปูกระบอก

ที่ยื่นเขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซึ่งท่านสามารถเหน็การเคลื่อนไหว การว่ายน ้าอย่างคล่องแคล่วของ

แมวน ้าได้อย่างใกล้ชดิที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารกัแสนรูข้องสตัว์แปลกมากมายหลายพนัธุ ์ 

รวมถงึสตัวจ์ากขัว้โลกเหนือ ไมว่่าจะเป็นหมขีาวขัว้โลก ความน่ารกัของนกเพนกวนิ ในอุโมงคใ์ตน้ ้า

แหวกว่ายน ้าโชว์ผู้มาเยอืนอย่างใกล้ชดิถงึ 360 องศา, นกสายพนัธุ์ต่างๆ การแสดงของเจา้ลงิตวั

น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี์, ความสง่างามของเสอื

โครง ฯลฯ  ใหท้่านเกบ็ไวใ้นความทรงจ ามริูเ้ลอืน 

***พีเรียดเดินทางวนัที ่29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62  เนือ่งจากสวนสตัวปิ์ด 30ธ.ค.-1ม.ค.2562 

จากนัน้น าท่านสู่ยอดเขาของ ภเูขาคุโระดะเกะ โดยการขึน้ กระเช้าไฟฟ้า ค่อยไต่ระดบัความสูง

ชนัสู่ดา้นบน เพื่อชมววิความสวยงามของเทอืกเขาโดยรอบ ภเูขาคุโระดาเกะสงูตระหงา่นน้ีเป็นยอด

หนึ่งในจ านวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสุที่มรีูปร่างคล้ายปลายแหลมปิรามดิ ด้านบนท่าน

สามารถชมทศันียภาพอนัสวยงาม และชมทุ่งหญ้าทีป่กคลุมไปทัว่อาณาบรเิวณ ภาพที่ปรากฏจาก

บนยอดเขาจงึยากแก่การหาค าพูดใดมาเปรยีบเทยีบได ้(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเมง็ – น ้าตกกิงกะ ริวเซ – โซอนุเคียว 
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***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ สถานที่รวบรวมร้านราเมง็ชื่อดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า 

ก าเนิดขึน้ในปี 1996 มรีา้นราเมนชื่อดงัถงึ 8 รา้นที่แสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยงัมี

เรือ่งราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

น าท่านชม น ้าตกกิงกะ สมญา น ้าตกเส้นด้าย ที่มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิด้วยความสูง 120 

เมตร ท าให้สายน ้าไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงาม

มาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยิ่งนัก บรเิวณใกล้ๆกัน น าท่านชม น ้าตกริวเซอิ สมญา  

น ้าตกดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิีไ่ม่แพ ้กนัความสูง 90 เมตร สายน ้าทีไ่หลออกจากซอก

ผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทติย์ดูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่

ท่านไม่อาจปฏเิสธความงามแสนประทบัใจได้อย่างแน่นอน น ้าตกสองแห่งนี้ได้รบัสมญา น ้าตกคู่

สาม–ีภรรยา 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่อกีโลกหนึ่ง ณ ถ า้น ้าแขง็คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเล่ียน ท่านสามารถมา

เที่ยวที่นี่ได้ตลอดทัง้ปีในตวัอาคารจะรกัษาอุณหภูมเิอาไว ้ที่ -20องศา และมกีารจดัแสดง หนิงอก 

หนิยอ้ย ซึง่เกดิจากน ้าแขง็ และกว่าจะจบัตวัเป็นหนิยอ้ยดัง่ทีเ่หน็ในภาพ กจ็ะใชเ้วลากว่าสบิปี และ

จุดที่น่าชมที่จุดก็คือ มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบใช้ชีวติ ในห้องลบ 41องศา และเป็นห้องที่

หนาวทีสุ่ดที่เปิดให้เขา้ชมไดใ้นญี่ปุ่ น ท่ีน่ีมีบริการให้ยืมเส้ือหนาวฟรี ดงันัน้จงึไม่ต้องกงัวลว่าจะ

หนาวเกนิไป 

จากนัน้น าท่านชม BLUE POND บ่อน ้าสีฟ้าแห่งเมืองบิเอะ บ่อน ้าสฟ้ีาสดใสแปลกตาแห่งนี้ เป็น

บ่อน ้าที่เกิดขึ้นหลงัการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุในปี 

DAY 3 โซอนุเคียว – ถ า้น ้าแขง็ไอซพ์าวิลเล่ียน – BLUE POND – นิงเก้ิล เทอรเ์รส – ฟรูาโน่ คงัคงั มรูะ 

– ฟรูาโน่ 
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ค.ศ. 1988 ท าให้น ้ าถูกกัน้ไม่ให้ออกจากเขื่อน สาเหตุที่น ้ าในบ่อเป็นสีฟ้าสดนั ้นก็คือสาร

อลูมเินียมไฮดรอกไซด์ที่เจอืปนอยู่ในน ้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งอลูมเินียมไฮดรอกไซด์นัน้มาจากการ

ปะทุ ของภเูขาไฟโทคาจดิาเคะ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นิงเก้ิล เทอรเ์รส ที่เรยีงรายไปด้วยบ้านกระท่อมไม้และสนิค้างานฝีมอื

ต่างๆมากมาย ภายในร้านค้าต่างจะ มคีนท างานฝีมือให้ชมพร้อมทัง้จ าหน่ายสินค้า ไปด้วย มี

ทางเดินไม้กระดาน ที่ล้อมรอบไปด้วยน ้ าตกและต้นไม้ปกคลุม ร้านค้า ร้านคาเฟ่ ต่างๆ อยู่

ท่ามกลางป่าไม้พรอ้มต้นสนที่ส่งกลิ่นหอมหวน และ น ้าตกที่สรรค์สรา้งบรรยากาศอนัน่าหลงใหล 

ในช่วงที่ ฤดูหนาวมาถงึ ทางเดนิและกระท่อมไมจ้ะถูกปกคลุมไปด้วยหมิะสขีาวโพลน ยามค ่าคนื

ท่านจะไดพ้บกบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง ออกไป ทัง้ทางเดนิและอาคารต่างๆจะถูกประดบัเรยีงราย

ไปดว้ยแสงไฟดุจดัง่อยูใ่นโลกแห่งเทพนิยาย อสิระใหเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฟุราโนะ ณ หรอืเทยีบเท่า 

น าท่านสมัผสัความหนาวเย็นกับเทศกาลน ้าแข็ง ณ ฟูราโน่ คงัคัง มูระ อาณาจกัรแห่งหิมะอัน

ยิ่งใหญ่ที่จะเปิด ให้บรกิารเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการร่วม

กจิกรรมฤดหูนาวต่างๆ ในบรรยากาศแบบ OPEN AIR ขนานแท ้ทัง้การเล่นบานาน่าโบ๊ทกลางลาน

น ้าแขง็ การเล่นสเก็ต ฯลฯ อกีมากมายหรอืจะเลอืกซื้อเลอืกชมเครื่องแก้วฟุราโน่ ถ่ายรปูกบัตุ๊กตา

หมิะรปูร่างต่างๆ แลว้อย่าลมืแวะชมิคอ็กเทลตาม ICE BAR หรอือสิระใหท้่านเดนิเล่นบนถนนหมิะ 

พร้อมเก็บภาพความประทบัใจเป็นที่ระลกึกับเหล่าต้นไม้ที่ถูกหิมะทบัถมเป็นภาพที่สวยงามน่า

ประทบัใจยิง่นกั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั ฟรูาโน่ ณ FURANO HOP HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกี ตื่นตาตื่นใจและเพลดิเพลนิกบัลานสกีหมิะอนัขาวโพลน อสิระให้ท่าน

สนุกสนานกบักจิกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น การเล่นหมิะ , สโนว์สเลด, สโนว์โมบลิ และอื่น ๆ อีก

DAY 4 ฟรูาโน่ – ลานสกี – โอโดริปารค์ – ทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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มากมายตามอธัยาศยั (ปริมาณของหิมะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ, ค่าอปุกรณ์และ

กิจกรรมภายในลานสกีไม่รวมในราคาทวัร)์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทาง โอโดริปารค์ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดกลางใจ

กรุงซัปโปโร ฤดูร้อน => ใช้เป็นที่จดังานแสดงดอกไม้ส าหรบัฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่ จดังาน

เทศกาลหมิะอนัยิง่ใหญ่ มกีารแกะสลกัน ้าแขง็ประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจ าหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล์ 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกิน รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

***พีเรียดเดินทางวนัท่ี 29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 น าท่านนัง่กระเช้าขึ้นชม ภเูขาโมอิวะ แทน  

// อาหารค า่น าท่านรบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร// *** 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ T MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคกึคกัประจ าเมอืงซปัโปโร ซึ่งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี่ 36 (1904) อสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อเลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจ าเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ให้ท่านเลอืกซื้อ นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ ที่น าไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที่

สามารถปรงุแต่งไดอ้ยา่งกลมกล่อมอยา่งจใุจ 

น าท่านเดนิทางสู่ อิออนมอลล ์ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลกึ ฯลฯ ให้ท่านช้อปป้ิงต่ออย่าง

DAY 5 ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – อิออนมอลล ์– คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธ์

กล่องดนตรี – ภเูขาโมอิวะ (กระเช้าไฟฟ้า) – ซปัโปโร 
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เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจา่ยสนิคา้ ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรงุเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบน

โตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความส าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์แวะชม คลองโอตาร ุที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็น

เส้นทางในการขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืง   โอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้

ท่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬกิาน้ีจะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาท ี

จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง 

แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง

สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกิน รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนด์เนม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาโมอิวะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมเนื่องจากเป็น

เทือกเขาที่มีชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวยามค ่ าคืนที่งดงามที่สุด น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ

เดินทางสู่จุดชมวิว สู่ความสูงที่ 1200 เมตร อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพ

โดยรอบ ณ จดุชมววิ ท่านจะไดด้ื่มด ่ากบัววิทวิทศัน์แบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรในยามค ่าคนืที่

เต็มไปด้วยแสงไฟระยบิระยบั อสิระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัซึง่จากจุดชมววินี้

ท่านสามารถมองเหน็ถงึอ่าวอชิคิารอินัสวยงามไดอ้กีดว้ย (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

***พีเรียดเดินทางวนัท่ี 29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 เดินทางสู่  ย่านทานุกิโคจิ แทน  

// อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า // ***  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ T MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

12.05 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 621 

18.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 48,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 

29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 48,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 - 30 ท่าน  ขึน้อยูก่บัวนัทีเ่ดนิทาง  
ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,000 บาท/คน/ทริป   

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
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 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
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2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


