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Hokkaido Snow Fest Fun 
6 วนั 4 คืน  สายการบินไทย( TG ) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์..... ทัวร์  HOKKAIDO  SNOW FEST FUN 

อาซาฮีคาว่า เลือกราเมนชันเยยีม จาก 8 รา้นทวี่ากันว่าดีทสุีดของเมอืงอาซาฮีคาว่า 

@RAMEN VILLAGE , และไปชมสารพนัสัตวป่์า กับ ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ 

   ท ีสวนสัตวอ์าซาฮียาม่า  
 

คามคิาว่า สนุกสนานกับ  SNOW MOBILE  หรือ SNOW RAFTING หรือ 

  SNOW BANANA BOAT   ททุ่ีงดอกไม ้4 ฤดู SHIKISAI NO OKA 
   

โอตารุ เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว  กับ “คลองโอตารุ” , เลือกซอืกล่องดนตรีทมีี

เสียงเพลงไพเราะมากมายท ี“พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี”  , เก็บความมุง้มงิ น่ารักๆ ใส่

กระเป๋ากลบับา้นกับ “รา้นฮัลโหล คติต ีคาเฟ่”  
 

ซัปโปโร ยอ้นวยัไปกับ โนบติะ และ โดราเอมอน ในสวนสนุกโดราเอมอน , และ ชม

สถาปัตยกรรมอันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ตึกรัฐบาลเก่าเมอืงซัปโปโร , หอนาฬิกา 

คู่บา้นคู่เมอืง , เดินเล่นดูความสดใหม่อาหารทะเลท ีตลาดปลา , และ ปิดทา้ยกบั  

ดิวต ีฟรี &มติซุย เอาทเ์ล็ท &ยา่นทานูกิ โคจิและ JR SAPPPORO STATION 

ใหเ้ลอืกซือเลอืกหาของทฝีากซือ หรือจะ ซือฝาก กันอยา่งเต็มอรรถรส !! 

 ** พเิศษ สุดสุด .. สาํหรับท่านทซีือทวัร์ช่วงตน้เดือน กุมภาพนัธ์  จะไดช้มเทศกาล 

 ทยีงิใหญ่และชาวญีปุ่นต่างเฝ้ารอนนัคอื “เทศกาลหิมะซัปโปโร 2018” 

  

 

กาํหนดการเดนิทาง : เดือน  กมุภาพนัธ์ 2561 

กมุภาพนัธ์  :  2-7 / 6-11 / 9-14    (ชม Snow Festival 2018)   ราคา  58,999.-  บาท  

กมุภาพนัธ์  :  3-8    (ชม Snow Festival 2018)     ราคา  60,999.-  บาท  
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หมายเหตุ : *ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับท่านละ 5,000 เยน /ทริป* 

(เกบ็ทปิก่อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ) 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทยีง คาํ โรงแรมทพีัก 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) X X ✈  

2 

สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) –เมืองอาซาฮีคาวา่ – 

หมู่บา้นราเมน –สวนสัตวอ์าซาฮียาม่า + เพนกวิน พาเหรด – 

เมืองอาซาฮีคาวา่ – ชอ้ปปิง อิออน มอลล ์– โรงแรม 

✈ X X 

ASAHIKAWA PREMIER 

CABIN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
อาซาฮีคาวา่–กิจกรรมบนลานหิมะ ชิคิไซ โนะโอกะ– 

เมืองยบูาริ 
O O O 

MOUNT RACEY HOTEL 

YUBARI  หรือเทยีบเท่า 

4 

ยูบาริ – สนามบินชินชิโตเสะ – สวนสนุกโดราเอมอน – 

ดิวตีฟรี - ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – ตึกรัฐบาลเก่า –  

หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ( SNOW FESTIVAL 2018)–  

ชอ้ปปิง ตึก JR STATION – โรงแรม 

O O X 
TMARK CITY HOTEL   
หรือเทยีบเท่า 

5 

ซปัโปโร - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภณัฑ์เครืองแกว้คิไทจิ – 

ฮลัโหล คิตตี คาเฟ่ – ตลาดปลาโจไก – มิตซุย เอาทเ์ล็ท – 

ชอ้ปปิง ทานูกิโคจิ – โรงแรม 

O O X 
TMARK CITY HOTEL   
หรือเทยีบเท่า 

5 สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ✈ X X  

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)  

20.30น. นดัพบกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ,  อาคารผู้โดยสารขาออก   ชัน 4  ประตู 2เคาน์เตอร์ C 

  สายการบินไทย ( Thai Airway ) ... โดยมีเจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความ 

สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญีปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเทียวบินที  TG670 

  ** ทางเราขอสงวนสิทธิการเลือกทีนงับนเครืองบินไทยแอร์เวย ์ เนืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏ 

ระเบียบของสายการบินสาํหรับการสุ่มจบัทีนงัวา่งบนเครืองให้กบัลูกคา้  

**  [ บริการอาหารร้อน บนเครือง ] ** 

 

 

วนัทีสองของการเดินทาง สนามบินชินชิโตเสะ –เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน –สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – 

ช้อปปิง ออิอน มอลล์ – โรงแรม 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ  เมืองซัปโปโร  เกาะฮอกไกโด... 

นาํท่านผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ...  
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09.30 น. ไกดจ์ะนาํท่านไปขึนรถบสัทีเตรียมไว ้.. และเขา้สู่โปรแกรมท่องเทียว 

เริมจาก เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa)ทีตงัอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. 

เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเมืองซปัโปโร .. พาทุกท่านไปยงั  

หมู่บ้านราเมน (Ramen Village)ซึงเมืองแห่งนี มีประวติัศาสตร์การทาํรา

เมนมาอยา่งยาวนาน นบัตงัแต่ยุคหลงัสงครามโลกครังที 2   และมีนาํซุป

แบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถือกาํเนิดมาในปี 1996  เพือให้เหล่านกัท่องเทียวไดเ้ขา้มาสัมผสั

รสชาตแบบดงัเดิมของร้านราเมนทีมีชือเสียงทงั 8 ร้านไดอ้ยา่งเตม็ที 

** อิสระ อาหารกลางวัน  เลือกทานราเมน จากร้านต่างๆ ทหีมู่บ้านราเมน แห่งนี  ** 

ช่วงบ่าย นาํท่านไปยงั สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (Asahiyama Zoo)ซึงเป็นสถานทีทีได้รับความนิยมอยา่งสูง 

เพราะว่าสวนสัตวแ์ห่งนีไดส้ร้างมิติใหม่ให้กบัผูม้าเยือน เช่น  อุโมงค์ใตน้าํของสระเพนกวินทีจะไดเ้ห็น

เหล่าเพนกวนิตวันอ้ยวา่ยนาํอยูเ่หนือตวัเรา ... โดมแกว้ทีให้ท่านไดโ้ผล่หวัเขา้ไปยงักรงของหมีขวัโลกและ

หมาป่าเพือจะไดเ้ห็นพวกเขาเหล่านนัในระยะประชิด ... รวมไปถึงสัตวป่์าต่างๆ เช่น  กวางป่า เหยียว นก

กะเรียน (ทีพบในฮอกไกโด) เสือดาว ยีราฟ หมีแพนดา้  เป็นตน้  

และพิเศษสุดในช่วงฤดูหนาว ทางสวนสัตว์จะมีขบวนพาเหรด

เพนกวิน ให้ชมอีกด้วย   (รอบการโชว์พาเหรดเพนกวินคือ 11.00 

น. และ 14.30 น.  ตังแต่ ปลายธันวาคม-กลางมีนาคม และช่วง

มนีาคม จะมเีพียงรอบ 11.00 น. เท่านนั  **  

 

หลงัจากนนั พาทุกท่านไปยงั อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า  ( AEON MALL ASAHIKAWA ) ห้างดงัทีมี

สินคา้มากมายใหเ้ลือกชอ้ปปิง และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ ่ … 

**  อิสระ อาหารเยน็ตามอัธยาศัย  ภายใน อิออน มอลล์ ** 
 

 เขา้สู่ทีพกั   ... ASAHIKAWA  PREMIER  CABIN  HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสามของการเดินทาง อาซาฮีคาว่า –กิจกรรมบนลานหิมะ  ชิคิไซโนะโอกะ  –เมืองยูบาริ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  ทาํการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

เริมตน้ทีกจิกรรมบนลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ(Shikisai no oka)ใหท้่านไดล้อง

เล่นกิจกรรม อาทิเช่นSNOW MOBILE , SNOW RAFTING  หรือ  SNOW 

BANANA BOAT... แจง้ความประสงคก์บัทางไกดข์องเรา ล่วงหนา้ นะคะ ** 

ใหอิ้สระทุกท่านตามอธัยาศยับนลานกิจกรรม  จนกระทงัไดเ้วลานดัหมาย 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัจากนนั ... เดินทางไปยงั เมืองยูบาริ (Yubari)เมืองทีขึนชือในเรืองการปลูกเมล่อนไดห้อมหวานทีสุด

ของเกาะฮอกไกโด 

เขา้สู่ทีพกั  ... MOUNT RACEY HOTEL YUBARIหรือเทยีบเท่า  
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คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารในโรงแรม** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อัน ** 

หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ดืมดาํกับบรรยากาศการแช่ออนเซ็นหรือ แช่นาํแร่ ในแบบฉบับชาวญปุ่ีน  โดยทีมี

ความเชือว่า จะคลายความเหนือยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลังกลับมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม 

 

วนัทีสีของการเดินทาง ยูบาริ – สนามบินชินชิโตเสะ – สวนสนุกโดราเอมอน – ซัปโปโร - ดิวตี ฟรี – หอนาฬิกา 

– ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร – สวนโอโดริ  ** เทศกาลหิมะซัปโปโร 2018 ** - 

ช้อปปิง JR SAPPORO STATION – โรงแรม  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั ทาํการเช็คเอาท ์และตรวจสอบสมภาระก่อนออกเดินทาง ... มุ่งหนา้สู่  สนามบินชินชิโตเสะ 

เขา้ชม สวนสนุกโดราเอมอน ( DORAEMON WAKU WAKU 

SKY PARK )ซึงโดราเอมอนเริมเป็นทีรู้จกัและไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมากในแถบเอเชียก่อนทีจะกระจายไปทวัโลก  โดยทีสวนสนุก

โดราเอมอน แห่งนีจะประกอบดว้ยกนัเจด็โซน เช่น โซนทีเกียวกบั

เครืองมือลบัของโดราเอมอนมีรูปแบบทีน่าสนใจให้ไปสัมผสักนัได ้

โซนทีเป็นร้านขายสินคา้ เป็นตน้ ... 

เดินทางเขา้มายงั เมืองซัปโปโรเมืองหลกัของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของประเทศญีปุ่น ...นาํ

ท่านไปชอ้ปปิงสินคา้คุณภาพดีทีร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE.... 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนนั ไปชม  ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร ( Sapporo Old Government Office ) .. ทีสร้างขึนในปี 

1888   บางครังก็ถูกเรียกวา่ “ตึกแดง” ซึงมาจากตวัอาคารก่อดว้ยอิฐแดงทงัหลงั (Agarenga)  รูปแบบอาคาร

เป็นทรงแปดเหลียมทีเลียนแบบมาจากบา้นเรือนในรัฐแมสซาชูเซสของอเมริกา .. (ให้ท่านถ่ายรูปเพียงด้าน

นอก เท่านัน)   ..และ แวะไปชม “หอนาฬิกา” (clock tower)ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัสัญลกัษณ์ของเมืองซปัโป

โร ซึงทีแห่งนีถูกสร้างในช่วงปี 1878  อนัเป็นช่วงทีกาํลงับูรณะเมือง  ตงัอยูใ่นเขตพืนทีของวทิยาลยัเกษตร

ซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซือมาจากกรุงบอสตนั   ปัจจุบนันีหอนาฬิกาแห่งนี กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ทีจดัแสดง

เกียวกบัประวติัศาสตร์ของทีบริเวณนี ..และไปยงั  “สวนโอโดริ”  ซึงเป็นสวนสาธารณะของเมืองซปัโปโร 

ซึงจดังาน เทศกาลหิมะซปัโปโร หรือ  SNOW  FESTIVAL ทุกๆปี   ( ในปี 2018  จะจัดขึนในช่วงวนัที  5-

12 กุมภาพันธ์ ) 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร  พาท่านมาหลบหนีความหนาวเยน็ที  JR Sapporo Stationใหท้่านไดช้อ้ปปิงเดินเล่นไปกบั

ห้างสรรพสินคา้ ทีสะสมอยูม่ากมาย เช่น STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU  
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และ  ESTA  ทีเปิดตอ้นรับให้ทุกท่านไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดินเล่น หรือเลือกซือของ

ฝากติดมือกลบับา้นกนัแบบไม่ยงั .. 

** อิสระอาหารเยน็  ตามอัธยาศัย ** 
 

 เขา้สู่ทีพกั ...  TMARK  CITY  HOTELหรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีหา้ของการเดินทาง ซัปโปโร –โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์

เครืองแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี คาเฟ่ –ซัปโปโร– ตลาดปลาโจไก – มิตซุย เอาท์เลท็ – 

ช้อปปิง ทานูก ิโคจิ – โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั เดินทางไปยงัเมืองโอตารุ ( Otaru )เมืองท่าทีอยูท่างตอนเหนือ ของซปัโปโร (ใชเ้วลาราวๆ 2.15 

ชวัโมง)  ..เมืองนี มีจุดเด่นในเรือง “คลอง”ทีสวยงาม และโกดงั สมยัก่อนทีเรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลงั

ไปตลอดเส้นทาง  .. ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั คลองโอตารุ  ( Otaru 

Canal )ทีมีความสวยงามอยา่งมากตลอดขา้งทาง และไปแวะที 

พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี (music box museum)  ทีสร้างขึนในปี 

1910 เป็นอาคารเก่า 2 ชนัทาํดว้ยอิฐแดง โดยทีภายในมีกล่องดนตรี

มากมายใหเ้ลือกซือกลบัเป็นของฝาก และยงัสามารถตกแต่ง

ลวดลายเองไดด้ว้ย ... อีกทงัดา้นหนา้อาคารแห่งนีก็มี นาฬิกาไอนาํ 

(steam clock)ซึงเป็นของทีส่งตรงมาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรือนในโลกเท่านนั ...  และ

ทุกท่านจะไดอิ้สระเดินเล่นที  ถนนซาไคมาจิ ( Sakaimachi Street )เป็นถนนคา้ขายทีไดรั้บการอนุรักษ ์

ตงัอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ในระหวา่งช่วงพฒันาฮอกไกโดปลายยคุ 

1800 ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การขนส่งทีหลากหลาย เตม็ไปดว้ยบริษทั 

Shipping  อาคารต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

ร้านขายของทีระลึก ร้านเสือผา้ และพิพิธภณัฑ์ต่างๆมากมาย  รวมไปถึงร้านชีสเคก้ อนัเลืองชือ Le Tao ก็

ตงัอยูบ่นถนนเส้นนีดว้ยเช่นกนั   และหนึงในร้านทีน่าสนใจนนัคือ  โรงงานเครืองแก้วคิไทจิ  ( Kitaichi 

glass store house )สร้างเมือปี 1891 โดยใชหิ้นเป็นส่วนประกอบของอาคาร .. มีอีกชือคือ Sangokanแปลวา่ 

บา้นหลงัทีสาม .. ภายในมีผลิตภณัฑต์่างๆทีเป็นเครืองแกว้ ทงัภาชนะเครืองครัวต่างๆ และมีหอ้งนาํชาที

ประดบัโคมไฟถึง 167 ตวัเพือสร้างบรรยากาศทีสุดแสนจะประทบัใจอีกดว้ย... และให้ท่านไดแ้วะ ร้านฮัล

โหล คิตตี คาเฟ่   เป็นร้านคาเฟ่ทีมี คิตตี จงั แมวนอ้ยน่ารักเป็นตวัชูโรง   เลือกดูสินคา้ พร้อมกบัถ่ายรูปไป

พร้อมกนัได ้

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ช่วงบ่าย  กลบัมาที เมืองซปัโปโร  ... ชมตลาดซัปโปโรโจไก  (Sapporo Jogai Market)ประกอบดว้ยร้านคา้

และร้านอาหารกวา่ 80 ร้านเรียงรายตลอดบล็อกขึนไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central 

Wholesale Market)เป็นหนึงในตลาดทีใหญ่ทีสุดของเมืองร้านคา้ต่างๆจาํหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่

เช่นปูหอยเม่นทะเลไข่ปลาแซลมอนปลาหมึกและหอยเชลลผ์ลผลิตอืนๆในทอ้งถินเช่นขา้วโพดแตงโมและ
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มนัฝรังตามฤดูกาลราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนกั...จากนนั ไปชอ้ปปิงทีMitsui Outletเป็น

ห้างสรรพสินคา้รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุดในฮอกไกโด ตงัอยูที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศ

ตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้ส้นทางทีไปยงั สนามบินชิโตเซ่ ...   เปิดให้บริการเมือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายใน

ห้างมีร้านคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ทีนงั และร้าน

จาํหน่ายสินคา้พนืเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถินประจาํฮอกไกโด ( Hokkaido Roko Farm Bridge )  และ

ไปปิดทา้ย   ย่านทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji )เป็นยา่นชอ้ปปิงโดยสร้างหลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึงมี

ความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่นาํ Sosei  .. สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่ 200 

ร้าน ขายของทีระลึก ขนม ของเล่น เครืองสาํอาง ช็อคโกแลต เสือผา้ ร้านดองกีโฮเต และร้านอาหารใหเ้ลือก

รับประทานมากมาย โดยยา่นนีเป็นตลาดเก่าแก่มากกวา่ 100 ปี ตงัแต่ 1873  ปัจจุบนัมีการจดัเทศกาลต่างๆ 

เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดบัประดาไปดว้ยไฟ และตกแต่งอยา่งสวยงาม 

** อิสระอาหารเยน็  ตามอัธยาศัย ** 
 

 เขา้สู่ทีพกั ...  TMARK  CITY  HOTELหรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีหกของการเดินทาง สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.00 น. ทาํการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั  สนามบินชินชิโตเสะ 

08.00 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ  .. ทาํการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้าํหนกักระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  30 กิโลกรัม ) 

 

10.00 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยเทียวบินที   TG 671 

15.50น. เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 

 

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

(สําหรับรายการทอ่งเทยีว ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเพอืความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และการจราจร      
ในแตล่ะวัน โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ เพอืผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั) 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ

  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง 

บริษทัฯไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบินรวมถึงกรณีที

กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้

เขา้เมืองรวมทงัในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ

เดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง 

2. บริษทัฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษทัฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

4. กรณีทีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5. เมือท่านทาํการซือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุก

ขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลยีนแปลงได้ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

Hokkaido Snow Fest Fun 
6 วนั 4 คืน  

สายการบินไทย  ( TG ) 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั

ห้องละ 2 

ท่าน 

เด็กมีเตียง

พักกบัผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง

พักกบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

พักเดยีว

เพมิ 

กมุภาพนัธ์  :  2-7 / 6-11 / 9-14     58,999.-   58,999.-   57,999.- 9,900.- 

กมุภาพนัธ์  :  3-8     60,999.-   60,999.-   59,999.- 9,900.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ]12,500 บาท / ท่าน *** 
 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

ท่านละ 5,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***(เกบ็ทปิก่อนการเดินทางท ีสนามบินสุวรรณภูมิ) 
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** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 
** สายการบินไทยใชร้ะบบการจองทีนงัเป็นแบบสุ่มทีนงัวา่ง ซึงอาจจะทาํให้ครอบครัวทีมา
ดว้ยกนัไม่ไดน้งัติดกนั ** 

 

เงือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

2. ในกรณีทลีูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

3. การชําระค่าบริการ 

3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000บาท  

    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทเีหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4.การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทงัหมด  

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทงัหมด 

4.3 ยกเว้นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํทีนงักบัสาย

การบินและค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา  หรือ ค่าทัวร์ทงัหมด ไม่ว่า

ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทกีองตรวจคนเข้าเมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุ ไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน  ** 

  

**สําคัญ!! บริษัท ทาํธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและ 

ในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทงัไทยและญปีุ่ น ขึนอยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทเีท่านัน  

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทังสิน** 

 

4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดัทีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทวัร์ขา้งตน้ 

2. ค่าทีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทท่ีานจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่านาํหนกัสัมภาระรวมในตวัเครืองบิน30 กิโลกรัมค่าประกนัวนิาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียก

เก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตวัเครืองบิน 

 5. ค่าทิปสาํหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 5,000 เยนต่อท่าน / ทริป 

*(เกบ็ทิปก่อนการเดินทาง ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ) * 

      6. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหกั ณ ทีจ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

เพมิเติมกับทางบริษัทได้ ** 

- เบียประกนัเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทมีีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทมีีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญปีุ่ นให้กบัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่นให้กบัคนไทย ผูที้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทียว เยยีมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพือ

เป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครืองบินและเอกสารเรืองทีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม

ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทงันีขึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญีปุ่น** 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น  

2. สิงทียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอาจเกิดขึนระหวา่งทีพาํนกัในประเทศญีปุ่น  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีติดต่อไดร้ะหวา่งทีพาํนกัในประเทศญีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอืนๆ) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งทีพาํนกัในประเทศญีปุ่น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทาํในประเทศญีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพอืการพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูที้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัทีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ :  

 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผูร่้วมคณะไม่ ถึง  20ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพมิ หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 

 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

 6. เมือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทงัหมด 

 7. สาํหรับผูเ้ดินทางทีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ

ราคาอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กับอตัราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน 

 

 


