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ก าหนดการเดินทาง  10 - 15 กุมภาพันธ ์2566 (วนัวำเลนไทน)์ 

 
21.00 น. พรอ้มกนัที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประต ู2 เคำนเ์ตอร ์C 

โดย สำยกำรบินไทย  เจำ้หนำ้ที่ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรก่อนขึน้เครื่อง 
23.55 น. เหินฟ้ำสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเรว็กว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

 
08.20 น.  เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซ ่ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนศลุกำกรเรยีบรอ้ยแลว้  

จำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรูปสวนอิชิยะ “ชิโรอิโคอิบิโตะพารค์” ที่ถือเป็นของฝำกทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียงที่สดุของเกำะฮ

อกไกโด เก่ียวกบัช็อคโกแลตไม่ว่ำจะเป็นไอศครมี หรอื คุ๊กกีต้่ำงๆ แต่ที่ไม่ควรพลำดคือกำรเก็บรูปบรเิวณรอบๆ 

ซึ่งในช่วงฤดหูนำวจะมีกำรจดัธีมสวนสวยงำม อำทิเช่น สโนวแ์มน, ซำนตำคลอส, หอนำฬิกำ, หอคอยขนมเคก้, 

บำ้นรงันก, มีมมุสวยๆ ใหถ้่ำยรูปมำกมำย (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมสำยพำนกำรผลิต) แลว้น ำท่ำนสู ่“ตลาดปลานิโจ” 

ตลำดอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สดุของเมืองซปัโปโร ตลำดปลำแห่งนีส้รำ้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลำดแห่งนีรู้จ้กั

กนัในนำม “ครวัทะเลของชำวเมืองซปัโปโร” เพรำะสตัวท์ะเลที่จบัไดส้ว่นใหญ่จะหำไดจ้ำกทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซึ่ง

วันที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า 
1 ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ – สนำมบินชิโตเซ ่ ✈ TG 670     

2 ชิโรอิโคอิบิโตะพำรค์- ตลำดปลำนิโจ -  เทศกำลหิมะซปัโปโร (โอโดรปิำรค์) -  
ชอ้ปป้ิงย่ำนทำนกูิโคจิ + ย่ำนซูซูกิโนะ - บฟุเฟ่ตป่ิ์งย่ำงอิ่มไม่อัน้ขำปยูกัษ ์3ชนิด 
  NEW OTANI INN HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 ✓ ✓ 

3 ท ำเนียบรฐับำลเกำ่+หอนำฬิกำซปัโปโร - เทศกำลหิมะอำซำฮิคำวะ - อิออนพลำซ่ำ -  
น ำ้ตกกิงกะและน ำ้ตกรวิเซ - งำนเทศกำลน ำ้แข็งโซอนุเคียว - ออนเซ็น 
  SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

✓  ✓ 

4 สวนสตัวอ์ำซำฮียำมำ่ - ลำนสกีฟรุำโนะ(Wakuwaku Family Snow Land) -  
หมู่บำ้นนิงเกิล้เทอเรส - หมู่บำ้นน ำ้แข็ง - พกัสกีรีสอรท์+ออนเซ็น 
  NEW FURANO PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

✓ ✓ ✓ 

5 เนินพระพทุธเจำ้ -  หำ้งมิตซุย เอำ้ทเ์ล็ต - เมืองโอตำรุ - ถนนซำไกมำจิ - คลองโอตำรุ -  
เทศกำลแสงเทียนหิมะโอตำรุ 
  AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE  หรือเทียบเท่ำ 

✓  ✓ 

6 สนำมบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ ✈ TG 671 ✓   

วันทีส่อง    ชิโรอิโคอิบโิตะพารค์ - ตลาดปลานิโจ -  เทศกาลหมิะซัปโปโร (โอโดริปารค์) -  
                ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจ ิ+ ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ตป่ิ์งย่างอ่ิมไม่อ้ันขาปูยักษ ์3 ชนิด 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบนิชิโตเซ่ 
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จะมีควำมสดมำกเหมือนไปเดินซือ้ที่ทำ่เรอืเลยทีเดียว ลกูคำ้สว่นใหญ่จะมีทัง้นกัท่องเที่ยวในประเทศและ

ต่ำงประเทศรวมถึงชำวบำ้นเขำ้มำจบัจ่ำยใชส้อยกันเสมอ ที่น่ียงัขึน้ชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลำแซลม่อน 

  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ (เมนอูำหำรทะเล โดยมอบเงินสดท่ำนละ 1,500 JPY) 

น ำทำ่นชม “งานเทศกาลหมิะทีซ่ัปโปโร” ประจ ำปี 2023 (Sapporo Snow Festival) จดัขึน้ในช่วงวนัที่ 4-11 

กมุภำพนัธ ์2023 เป็นระยะเวลำทัง้หมด 8 วนั โดยภำยในงำนจะมีกำรจดัแสดงโชวผ์ลงำนแกะสลกัน ำ้เเข็ง

มำกกว่ำ 200 ชิน้ และประดบัดว้ยแสงไฟหลำกสีสนัสวยงำม และน ำทำ่นชม “สวนโอโดริ” หรือ “Odorikoen” 

ที่เป็นทัง้สวนและถนนที่ตดัผ่ำนย่ำนใจกลำงเมืองจำกตะวนัออกไปตะวนัตก เป็นสถำนที่จดัเทศกำลหิมะระดบั

โลก ซึ่งมีกำรแข่งขนัประกวดประติมำกรรมน ำ้แข็งจำกนำนำประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ไดเ้ขำ้รว่ม อีกทัง้ยงั

เคยไดร้บัรำงวลัชนะเลิศในเทศกำลนี ้จำกนัน้น ำทกุท่ำนชอ้ปป้ิงย่ำน “ทานูกิโคจิ” ท่ำนจะไดเ้ลอืกซือ้สินคำ้

มำกมำย อำทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ นำฬิกำ เกมส ์กลอ้งถ่ำยรูป ของฝำกของที่ระลกึ เสือ้ผำ้ สินคำ้แบรนดเ์นม 

เครื่องส ำอำงค ์เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคำ้ อปุกรณอ์ิเลคทรอนิคส ์

เสือ้ผำ้ รองเทำ้แฟชั่นมำกมำย และยงัเป็นแหลง่รวมรำ้นอำหำรมำกมำยนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวนกัชิม 

อีกทัง้ยงัมีรำ้นรวงที่ขำยรำเม็งมำกมำยจนไดร้บักำรขนำนนำมวำ่ ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนน

แห่งรำ้นรำเม็งใจกลำงเมืองซปัโปโร 

  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อ่ิมไม่อัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”  
บรกิำรดว้ยอำหำรทะเลนำนำชนิด อำทิ สดุยอดอำหำรทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทัง้ ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ใหท้่ำนไดล้ิม้ลองรสชำติ
สดใหม่จำกทะเล อีกทัง้ยงัมีเนือ้หม ูเนือ้ววั ชัน้ด ีพรอ้มผกัสดๆ บรกิำรแบบอิ่มไม่อัน้ 
 พักที ่ NEW OTANI INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จำกนัน้น ำทำ่นชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอำคำรสไตลนี์โอบำรอ๊คอเมรกิำที่สรำ้งดว้ยอิฐสีแดงทัง้หลงั โดย
ลอกแบบมำจำกอำคำรท ำเนียบรฐับำลแห่งรฐัแมสซำซูเซตส ์สหรฐัอเมริกำ ตกึแดงหลงันีใ้ชเ้ป็นที่ท  ำกำร
รฐับำลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต้่อเน่ืองยำวมำนำนถึง 80 ปี ตวัอำคำรที่เห็นในปัจจบุนัที่ยงังดงำม
อยู่นัน้ไดร้บักำรบรูณะซอ่มแซมใหม่หลงัจำกถกูไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 ดว้ยควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรม
แบบตะวนัตกที่เหลืออยูเ่พยีงไม่ก่ีแห่ง อำคำรหลงันีจ้ึงไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทำงวฒันธรรมส ำคญั
ของชำติเมื่อปี พ.ศ. 2512  แลว้น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั “หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower )”  ซึ่งมี
ควำมเก่ำแก่มำกจนไดก้ลำยเป็นสญัลกัษณท์ี่ส  ำคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ่ง สรำ้งตัง้แต่ พ.ศ. 2421 
อำคำรแรกเริ่มเดิมทีใชเ้ป็นฝึกงำนของวทิยำลยักำรเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมำเป็นมหำวิทยำลยัฮอกไก
โดในปัจจบุนั แลว้สรำ้งหอนำฬิกำและ มีระฆงัตีบอกเวลำมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจบุนันีก้็ยงับอกเวลำ
ไดอ้ย่ำงเที่ยงตรง ดว้ยควำมเก่ำแก่อยู่คู่กบัเมืองซปัโปโรมำนำน จึงไดร้บักำรขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทำง
วฒันธรรมที่ส  ำคญัอีกแห่งหนึ่งของชำติ จำกนัน้น ำทำ่นสู่ “เทศกาลหมิะอาซาฮิคาวะ” เป็นงำนเทศกำลหิมะ
ประจ ำฤดหูนำวที่เมืองอำซำฮิคำวะ มีกำรจดัแสดงรูปป้ันหิมะที่ใหญ่ที่สดุในโลก กำรประดบัไฟในเมือง ตลำด
หนำ้หนำว และกิจกรรมมำกมำย ซึ่งเป็นช่วงเดียวกบังำนเทศกำลหิมะที่ซปัโปโร ภำยในงำน จะไดช้มผลงำนรูป
ป้ันจำกหิมะที่ใหญ่ที่สดุในโลก สญัลกัษณข์องงำนเทศกำลหิมะที่น่ี ที่มคีวำมสงู 20 เมตร ควำมกวำ้ง 30 เมตร 
กำรประดบัไฟภำยในเมือง ไลทอ์พัหิมะ พรอ้มทัง้ กิจกรรม และ ของอรอ่ยอีกมำกมำย 

  
 รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพ่ือใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอย่ำงคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
จำกนัน้น ำทกุท่ำนเดินทำงสู ่“อิออนพลาซ่า” ศนูยร์วมแห่งสินคำ้นำนำชนิด ไม่ว่ำจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และ
อำหำรนำนำชนิดใน ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ใหท้่ำนเลือกซือ้สินคำ้และของฝำกไดต้ำมอธัยำศยั 
จำกนัน้น ำทำ่นชมควำมงำมของ "น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัควำมสวยงำมของธรรมชำติ
ของน ำ้ตกที่จดัไดว้่ำเป็นวิววธรรมชำติที่สวยที่สดุติดหนึ่งในรอ้ยของญ่ีปุ่ น น ำ้ตกทัง้สองแห่งนีม้ีตน้น ำ้อยู่ในเขต
ภเูขำโซอนุเคียว สำมำรถสมัผสัควำมแรงของสำยน ำ้ที่ไหลรวมกนักลำยมำเป็นแม่น ำ้อิชิคำรไิด ้
จำกนัน้น ำทำ่นรว่ม “งานเทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว” ที่ใชพ้ืน้ที่กวำ่ 10,000 ตำรำงเมตร ตลอดแนวแม่น ำ้ 

วันทีส่าม     ท าเนียบรัฐบาลเก่า+หอนาฬิกาซัปโปโร - เทศกาลหมิะอาซาฮิคาวะ - อิออนพลาซา่ -  
                 น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ – งานเทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น 



จดัท ำเสน้ทำงท่องเท่ียวโดย  Japan Land Company Limited   โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 HOKKAIDO 4 SNOW FEST_6D4N_CTS-CTS_10-15FEB2023-TG69900-Update 26-9-2022 5 | 11 

อิชิคำร ิเพ่ือจดัแสดงประติมำกรรมน ำ้แข็งและหิมะรูปทรงต่ำงๆ น ำ้แข็ง อโุมงคน์ ำ้แข็ง โดมน ำ้แข็ง แบบบำ้น
อิกลขูองชำวเอสกิโม รวมถึงถ ำ้ที่มีทำงเดินรำยลอ้มดว้ยน ำ้แข็งทรงหนิงอกหินยอ้ย พรอ้มตกแต่งแสงไฟอย่ำง
สวยงำมตระกำรตำในยำมค ่ำคืน  

  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พักที ่SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ำ้แร ่หรอื ออนเซ็น เพื่อ

ผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้ กำรอำบน ำ้แร ่จะท ำให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, 

สขุภำพดี, ผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำผลำญของรำ่งกำยอีกดว้ย 

 

 
 
 

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“เมืองอาซาฮีคาว่า” เมืองแห่งธรรมชำติอนังดงำมและใหญ่เป็นอนัดบัสองของ 
เกำะฮอกไกโด เพื่อเขำ้ชม “สวนสัตวอ์าซาฮียาม่า” สวนสตัวแ์ห่งนีเ้ปิดเม่ือปี 1967 เป็นสวนสตัวย์อดนิยม
อนัดบัหนึ่ง และยงัอยู่เหนือสดุของ เกำะญ่ีปุ่ น ท่ำนจะไดเ้ห็นสตัวแ์ปลกๆ หลำกหลำยสำยพนัธุ ์และสตัวท์ี่
อำศยัอยู่ในโซนขัว้โลก ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลนิกบัท่วงทำ่อนัเป็นธรรมชำติของเหลำ่สตัวเ์มืองหนำวหำยำก
มำกมำย สวนสตัวแ์ห่งนีถื้อว่ำเป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ัง้หมดในญ่ีปุ่ น ทัง้กำรออกแบบใหเ้ขำ้กบัสิ่งแวดลอ้ม
ไดอ้ย่ำงกลมกลืนและเนือ้ที่อนักวำ้งใหญ่รำวกบัอยู่ในธรรมชำติจรงิๆ สมัผสัควำมนำ่รกัของเหลำ่สตัวเ์มือง
หนำวมำกมำยอย่ำงใกลช้ิด อำทิ “หมีขัว้โลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรยีน, แมวน ำ้, ลิง
อรุงัอตุงั, กวำงเรนเดียร,์ เสือดำวหิมะ (SNOW  LEOPARD), หมีสีน ำ้ตำล, สวนนกนำนำชนิดและอีกมำกมำย
จำกนัน้น ำทำ่นสู ่“Wakuwaku Family Snow Land” ท่ำนสำมำรถเลือกสนกุไปกบักิจกรรมท่ำมกลำงหิมะที่
ลำนสกีฟรุำโนะไดท้ัง้ Snow rafting / Snow Banana Boat / Snow Mobile (Tandem : Staff เป็นผูข้บั ผูเ้ลน่
นั่งซอ่น) / รองเทำ้ Snow Shoes / Cross Country Ski / และ กระดำนเลื่อน เป็นตน้ เปิดบรกิำรตัง้แต่เวลำ 
9:00 น.ถึง 16:00 น. พรอ้มเก็บภำพแห่งควำมประทบัใจกบัมมุสวยๆที่มีลำนหิมะสีขำวอย่ำงเต็มที่ (รวมเขำ้
และกิจกรรมน ำเสนอขำ้งตน้แลว้)   

วันทีส่ี่        สวนสัตวอ์าซาฮียาม่า - ลานสกีฟุราโนะ (Wakuwaku Family Snow Land) -  
                หมูบ่้านนิงเกิล้เทอเรส - หมู่บ้านน ้าแข็ง - พักสกีรีสอรท์+ออนเซ็น 
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จำกนัน้น ำทำ่นชมแสงไฟยำมค ่ำคืนท่ำมกลำงหมิะ ณ  “นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace)” ตัง้อยู่ในภำยใน
บรเิวณโรงแรม New Furano Prince โดยมีลกัษณะเป็นกระท่อมไมเ้ล็กๆท่ำมกลำงป่ำที่รม่รื่น เชื่อมต่อดว้ย
สะพำนไม ้โดยที่น่ีเนน้ไปที่สินคำ้พืน้เมืองจ ำพวกงำนฝีมือต่ำงๆ ที่ส  ำคญัเมื่อหิมะตกโปรยปรำยลงมำ จะยิ่งเพิ่ม
เสน่หต์ำมทำงเดินไมก้ระดำน ก็จะมีหิมะสีขำวเกำะอยู่รอบๆ บนหลงัคำกระท่อมไมห้ลงันอ้ยก็จะมีหิมะกองอยู่
ดำ้นบน บวกกบักำรเปิดไฟตำมทำงเดินและกระท่อมต่ำงๆ ยิ่งท ำใหส้ถำนที่แห่งนีเ้หมือนดินแดนในฝัน และน ำ 
ท่ำนเดนิชมต่อไปที่ “หมูบ่้านน ้าแข็ง (Kan Kan Mura Light up)” ถกูสรำ้งใหเ้หมือนบำ้นของชำวเอสกิโม 
ภำยในเป็นรำ้นขำยเครือ่งดื่ม ตกแต่งรำ้นดว้ยกอ้นน ำ้แข็งทัง้รำ้น ไม่วำ่จะเป็นเคำทเ์ตอรข์ำยเครื่องดื่ม เกำ้อี ้
โต๊ะ เตำผิง ทกุอย่ำงลว้นท ำมำจำกกอ้นน ำ้แข็ง อีกทัง้ยงัมีกิจกรรมสนกุกบั Snow Tubing ก็คือ กำรนั่งบนห่วง
ยำงใหญ่ๆ แลว้ดนัใหม้นัไถลลงเนนิหิมะ ทำงลงเนินก็จะคดเคีย้วเลีย้วซำ้ยทีขวำทีใหไ้ดเ้สียวกนัเล็กๆ  ระหว่ำง
ทำงเดินจะมีน ำ้แข็งแกะสลกัและรูปป้ันจำกหิมะเป็นรูปต่ำงๆ ตัง้อยู่ตลอดทำงเดิน ใหท้่ำนไดช้ื่นชมและถ่ำยรูป
ได ้(สำมำรถเลน่ Snow Tubling ไดฟ้ร ี1 รอบ) 

  
 พักทีส่กีรีสอรท์  NEW FURANO PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ำ้แร ่หรอื 
เรยีกอีกอย่ำงว่ำออนเซน็ เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยลำ้ กำรอำบน ำ้แร ่
จะท ำให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภำพดี, ผ่อนคลำยควำม
เม่ือยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำผลำญของรำ่งกำยอีกดว้ย 

 



จดัท ำเสน้ทำงท่องเท่ียวโดย  Japan Land Company Limited   โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 HOKKAIDO 4 SNOW FEST_6D4N_CTS-CTS_10-15FEB2023-TG69900-Update 26-9-2022 7 | 11 

 
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น ำทำ่นชม เนินพระพุทธเจ้า ตัง้อยู่ทำงทศิใตข้องเมืองซปัโปโร ถือว่ำเป็นผลงำนกำรสรำ้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่ง
ของทำดำโอะ อนัโดะ สถำปนิกชำวญ่ีปุ่ น มลีกัษณะเป็นเนินเขำลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมีควำมสงูมำกถึง 
13.5 เมตรและมีน ำ้หนกั 1500 ตนั บรเิวณรอบๆรำยลอ้มดว้ยธรรมชำติอนังดงำม โดยเฉพำะในช่วงฤดรูอ้นที่
จะสำมำรถเห็นตน้ลำเวนเดอรล์อ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูป ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนที่ลง สรำ้งไวเ้พื่อเป็นพทุธศิลป์
ใหค้นรุน่ต่อๆไป เพื่อสกักำรบชูำ จำกนัน้น ำท่ำนสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าทเ์ลต็ (MITSUI OUTLET)” ศนูยร์วม
สินคำ้แบรนดเ์นมช่ือดงัจำกทั่วโลก อำทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พรอ้มดว้ยสินคำ้ส ำหรบั
ทกุคนตัง้แตส่ินคำ้แฟชั่นหญิงชำยและเด็ก จนถึงอปุกรณกี์ฬำและสินคำ้ทั่วไป นอกจำกนีภ้ำยในหำ้งยงัมีศนูย์
อำหำรขนำดใหญ่ภำยในหำ้ง อิสระทัง้ชอ้ป และ ชิมตำมอธัยำศยั 

  
 รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพ่ือใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอย่ำงคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
น ำทำ่นเดินทำงสู ่“เมืองโอตารุ” ชอ้ปป้ิงสินคำ้และของอรอ่ย ณ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street)  
ย่ำนชอ้ปป้ิงส ำคญัของเมืองตัง้อยู่ไม่ไกลจำกคลองโคตำรุ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ “รำ้นเครื่องแกว้”, “พิพธิภณัฑก์ลอ่ง
ดนตร”ี  และ “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” อีกทัง้ตลอดสองขำ้งทำงของถนนซำไกมำจิ ยงัเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ขำยขนม
แสนอรอ่ยนำนำชนิดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำ้นชื่อดงั Le TAO มีใหท้่ำนไดช้ิมลิม้ลอง หรอื ซือ้กลบักนัมำกมำย
หลำยรำ้น อีกทัง้ยงัมีของที่ระลกึและรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ ใหท้่ำนเดินชมไดต้ำมอธัยำศยั บนถนนเสน้นี ้
เชื่อมต่อกบั “ถนนสายซูชิ (Shushi Dori Otaru)” เรยีงรำยดว้ยรำ้น ซชูิ ซำชิมิ รำมเมง รวมถึงรำ้นที่อำหำรซีฟู๊ ด

สดๆ และน ำทำ่นสู ่“คลองโอตารุ ชมเทศกาลแสงเทยีนหมิะ” (OTARU YUKI AKARI NO MACHI หรอื 
OTARU SNOW LIGHT PATH) ซึ่งจดัขึน้ที่ คลองโอตารุ ที่ประดบัดว้ยแสงเทียนสีสม้สะทอ้น เรยีบทำงเดินที่
มีหิมะขำวโพลนปกคลมุ ที่มีควำมยำว 1,140 เมตร อีกทัง้คลองนีย้งัเช่ือมต่อกบัอ่ำวโอตำรุ ซึ่งในสมยัก่อน
ประมำณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสำหกรรมกำรขนสง่ทำงเรอืเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทำงในกำรขนสง่
สินคำ้ จำกคลงัสนิคำ้ในตวัเมืองโอตำรุ ออกไปยงัท่ำเรอืบรเิวณปำกอ่ำว ใหท้่ำนเดินเลน่ พรอ้มถ่ำยรูปตำม

วันทีห่้า      เนินพระพุทธเจ้า -  ห้างมิตซุย เอ้าทเ์ล็ต - เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ-  

               คลองโอตารุ - เทศกาลแสงเทยีนหมิะโอตารุ 
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อธัยำศยั กบัอำคำร โกดงัเก่ำแก่รมิคลองสดุ คลำสสิก และวิวทิวทศันท์ี่สวยงำม 

  
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่ AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE หรือเทยีบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่สนำมบินชิโตเซ ่เพ่ือเตรยีมตวัเดินทำงกลบั 

10.00 น. เหินฟ้ำสูก่รุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15.50 น. เดินทำงถึงเมอืงไทย พรอ้มกบัควำมประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รำยกำรตำ่งๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่ำงๆที่ระบใุนรำยกำรนีอ้ำจมีกำรปรบัย่ำน และสถำนที่ตัง้ ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบรษัิทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเสน้ทำงระหว่ำงกำรน ำเที่ยวเป็นส ำคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
 
 

 

 

วันทีห่ก      สนามบนิชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการเดนิทาง : 10-15 กุมภาพันธ ์2566 (วนัวำเลนไทน)์ 

ส ำหรบัคณะ 30 ท่ำนขึน้ไป   (✅กำรนัตีออกเดินทำง 20ท่ำน) 

ผูใ้หญ่ 69,900 บำท 

เด็กอำย ุ7-11ปี / มีเตียง  67,900 บำท 

เด็กอำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 65,900 บำท 

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 16,000 บำท 

ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) -25,000 บำท 
เดก็ทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดนิทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบรกิารนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าทีพั่กและบริการอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคำ่ตั๋วเครื่องบิน) 

2.ค่าตั๋วเครื่องบิน THAI AIRWAYS 
 

อัตราคา่บริการนีร้วม 

o ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่ำย 3% (เฉพำะค่ำบรกิำรจดัน ำเที่ยวเท่ำนัน้) 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันำจร) 

o ค่ำภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร ์

o ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค ำนวณ ณ วนัที่ 19/9/2565) 

o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมที่พกัตำมระบไุวใ้นรำยกำร หรอืในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่ำน) 
o คำ่ประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 1เดือน 

วงเงินทนุชีวติทำ่นละ 1,000,000 บำท ดแูลค่ำรกัษำพยำบำลอบุตัิเหต ุ500,000 บำท และอำหำรเป็นพิษระหว่ำงเดินทำง  
o ประกนัสขุภำพคุม้ครองค่ำรกัษำ COVID-19 ตำมเงื่อนไขเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น ค่ำรกัษำพยำบำลผูป่้ำยใน 2,000,000 บำท 
o การบริการของมัคคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ำ้ดื่มที่ญ่ีปุ่ นทำ่นละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 4 วนั) 
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อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

o ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัที่สำยกำรบินเรยีกเก็บ อำจรวมถึงมีกำรเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลงั 
o ค่ำท ำหนงัสือเดนิทำง / ต่อหนำ้เลม่หนงัสือเดินทำง 
o คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่ำอำหำรที่สั่งมำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรำ้นอำหำร นอกเหนือจำกที่บรษัิทจดัให ้ในรำยกำรทวัร ์
o ค่ำน ำ้หนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรมัต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนญุำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรอื คนตำ่งดำ้ว 
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรอืเปลี่ยนคนเดนิทำง (สอบถำมคำ่ใชจ้่ำยกบัเจำ้หนำ้ที่) 

 กรุณำแจง้อย่ำงนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทำง พรอ้มหนำ้พำสชดัเจนของคนเดนิทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 4,000 เยน (ประมำณ 1,000 บำทไทย) หรอื ตำมควำมพงึพอใจ 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ 

o กรุณำจองทวัรล์ว่งหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร ์10,000 บาท) 
o นดัช ำระมดัจ ำเพิ่มเติมก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 45 วนั ยอดเรียกเก็บท่านละ 20,000 บาท 
o สว่นที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการจอง 

ตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว 2563 

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหนำ้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน ำเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจำกค่ำใชจ้่ำยจรงิ เช่น ค่ำวซีำ่ คำ่มดัจ ำ ของบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ค่ำใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นอื่นๆ ) 

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนั ก่อนวนัน ำเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่ำทวัร ์

• ยกเลิกกำรเดินทำงลว่งหนำ้นอ้ยกวำ่ 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธคื์นเงนิในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดใหบ้ริษัทจะต้องช าระค่าต๋ัวเคร่ืองบิน 100% กอ่นการเดินทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าต๋ัวเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงนิให้กับผู้เดินทางได้) 

 

เงือ่นไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลื่อนหรอืยกเลกิกำรเดินทำง หำกคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำง
ทรำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 15 วนั ก่อนกำรเดินทำง(อำจเปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีที่มผีูร้ว่มเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศหรอืออกต๋ัวโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัที่ส  ำรองที่นั่ง หำกไม่มีกำรแจง้เรื่องไว ้จะไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้จำกตั๋วเครื่องบิน
ดงักลำ่วได ้
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o กรุณำ อย่ำขีดเขียน ฉีก หรอืประทบัตรำใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทำง หำกทำงสำยกำรบินไม่อนญุำตให ้เช็คอิน 
หรอืต ำรวจตรวจคนเขำ้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธกำรเขำ้-ออกประเทศ ทำงบรษัิทไม่รบัผิดชอบทกุกรณี 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งและภำษีตั๋วทกุชนดิเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
o หำกทำ่นไม่เดินทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเครือ่งบินขำกลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี ้หำกทำ่นไม่ใชบ้รกิำรใดๆ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถือว่ำท่ำนสละสทิธ์ิ ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งขอ

คืนค่ำบรกิำรได ้ 
o ค่ำบรกิำรที่ทำ่นช ำระกบัทำงบรษัิทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบรษัิทฯไดช้ ำระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันัน้หำกท่ำนมีเหตอุนัใดที่ท  ำใหท้่ำนไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตำมรำยกำรที่ระบไุว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบรกิำรไม่ได ้ 

o หำกทำ่นถกูเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผิดชอบของบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบำงสว่นหรือทัง้หมด  

o หำกทำ่นถกูปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่ว่ำประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัรท์่ำนอื่นๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษัิทฯ จะท ำหนำ้ที่
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรติดต่อชว่ยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรอื คน
ตำ่งดำ้วที่พ  ำนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ  ำนำจสทิธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวสิยั เช่น กำรยกเลิกหรอืลำ่ชำ้ของสำยกำรบิน
, อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรอืสิ่งของสญูหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ ำนำจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เม่ือเกิดกำรสญูหำยของ 
สมัภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แตจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักลำ่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณต์่ำงๆ ทัง้นีท้ำงบรษัิทฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำทำ่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ แลว้ 
 

 

 

 


