
 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11142 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

วนัที ่1 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้นเตอร ์D 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45 – 08:30+1   

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง - 

วนัที ่2 
ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ศนูยอ์นุรกัษห์ม ี
กระเชา้ข ึน้ยอดเขาอุส ุ– ทะเลสาบโทยะ 

-- / กลางวนั / ค า่ 
TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เมอืงทา่โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีและเครือ่งแกว้ 
สนกุสนานหมิะ ลานสกบีนัเค (โรงงานชอคโกแลตปโปโร 

เชา้ / -- / ค า่ 
Buffet Nanda 

TOKYU REI  
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  ***** อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั ***** เชา้ / -- / -- 
TOKYU REI  

SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง - 

 
 

 
 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – เมษายน 2562 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 

เด็กทารก 
(อายุไมเ่กนิ2 ปี) 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

01 – 05 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

07 – 11 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

14 – 18 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

21 – 25 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 42,900 42,900 10,900 12,500 

04 – 08 เมษายน 2562 44,900 44,900 10,900 12,500 

14 – 18 เมษายน 2562 46,900 46,900 10,900 12,500 

17 – 21 เมษายน 2562 42,900 42,900 10,900 12,500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิัทฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พร้อมแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

   
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก “จิโกกดุานิ” – ภเูขาไฟโชวะชินซนั 
   นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอสุ ุ– ศนูยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ 
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น ้าแร่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ซึง่มนี ้ารอ้นทีแ่ตกต่าง
กนั 11 ชนิด นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของ
ญี่ปุ่ น ภายในเมอืงแห่งนี้ เต็มไปด้วยโรงแรม และที่พกัสไตล์
ญีปุ่่ นเรยีวกงัมากมาย  

 
  แลว้น าท่านชม จิโกกดุานิ  หรอื หบุเขานรก  ซึง่เกดิจากภูเขา

ไฟที่ยงัไม่ดบัถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควนัและกลิน่ของกมัมะ
ถนั ชมบ่อน ้าพรุ้อนและบอ่โคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 บา่ย  น าท่านชม ภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขา
ไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มอีายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เกดิขึ้นโดย
การเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้น ท่ีราบทุ่งข้าวสาล ีมี
ความชสงู 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิ
โชวะ ปัจจุบนัยังคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ 
ภูเขาไฟแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุส ุ

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้ นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชม
ทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิด้านบน ท่านสามารถ
มอ ง เห็นทัศนี ยภ าพอัน งดง ามขอ ง  ทะเลสาบโทยะ  
(Lake Toya) และภเูขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) และจดุ
ชมววิอกีแห่งหนึ่งก็จะเห็นววิของมหาสมทุรและหลมุขนาดใหญ่
ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบดิปะทุ
ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจบุนั ภูเขาไฟอุส ุ(Usuzan) เป็นภูเขาไฟ
ทีย่งัไม่ดบัสนิท มคีวามสูง 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบร้อยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึ้น 4 ครัง้ 
คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถ้าถ่านจ านวนมากพุง่ออกมาเป็นระยะทางไกล
ท าลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน  

  แล้วน าท่านชม ศูนยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (BearPark) เป็น
สถานทีเ่พาะพนัธุ์หมสีนี ้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยีย่มชมลูก
หมสีนี ้าตาลได้อย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่
ไมดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่วเป็นภาพทีน่่ารกั
น่าเอ็นดูเลยทเีดยีว นอกจากนี้ยงัขายขนมปังและแอปเป้ิลให้
นักท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแห่งชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจาก
แอ่งปากปลอ่งภูเขาไฟที่มขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญี่ปุ่ น  และ
ผลจากการระเบดิของภูเขาไฟท าให้มลีาวาทบัถมจนปิดกัน้ทาง
น ้าไหลไม่ให้ออกจากทะเลสาบได้ ด้านหลังมีภูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหน้ามภีูเขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทศัน์
ที่สวยงามอย่างยิง่ จนได้ชื่อว่าเป็นววิที่งดงามที่สุดอนัดบัสาม
ของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าท่านพกัค้างคืน ณ ท่ีพกับริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั    
   หลงัอาหารค า่อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว 
   สนุกสนามกบัหิมะลานสกีบนัเค (โรงงานชอคโกแลต) – ซปัโปโร  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดนิทางสู่  เมืองโอตารุ  เมอืงท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมอืงค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัการท าเครื่องแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตลร์ูปทรง
อนัเป็นเอกลกัษณ์  แลว้น าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์
ของเมืองโอตารุที่ได้ร ับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลงัเป็น
หลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 
1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใช้เป็นเสน้ทางขน
ถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเก็บไว้
ภายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็น
ถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลอืไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ท าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยงัปรับปรุง
ทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมืองโอตารุตามอธัยาศัย ชม 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง
ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกบัร้านขาย
กลอ่งดนตร ี ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง  รา้นขายเครื่องแกว้ ทีม่ตี ัง้แต่กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไป
จนถงึโคมระย้า ร้านขายขนมอบต่าง ๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมขีนมแบบอบจากเตาสดใหม่ 
ให้อร่อยจนลมือ้วนกนัเลย และ ร้าน LeTAO  ร้านชสีเคก้แสนอร่อย ถือเป็นขนมของฝากขึ้นชื่อของ
เกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว   

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 บา่ย น าท่านเดินทางไปยัง ลานสกีบนัเค (SAPPORO BANKEI 

SKI AREA) ลานสกีที่มคีวามสูงถึง 482 เมตร มลีู่สกีทัง้หมด  
14 ลู่สก ีประกอบไปด้วย คอร์สส าหรับมอืใหม่และครอบครัว    
6 คอร์ส เนินลู่สกชีนัปานกลาง 4 คอร์ส และเนินลู่สกแีบบยาก 
ส าหรบัผูท้ ีช่ านาญแลว้อกี 4 คอรส์  และม ีSNOW KIDS PARK 
สวนสนุกส าหรบัเดก็เลก็ มที่อสไลเดอร ์ลฟิทส์ายพานส าหรบัผูท้ ี่
ไมเ่คยมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ศูนย์อาหารและทีน่ัง่ส าหรบันักพกับรกิาร  

  (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หมายเหต ุ: หากท่านเดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน ทางบริษทัฯ จะขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่ว
จากลานสกีบนัเค เป็นเทีย่วชมโรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”  เนือ่งจากหิมะเริม่ละลายตามอณุหภมิูทีสู่งขึ้น  

 

  น าท่านชมโรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”(Ishiya Chocolate 
Factory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อ
ของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอด
ไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด และ
พพิธิภณัฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรบัใสช่อคโกแลตทีม่ ี
ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และเหลา่ของเลน่ยอ้นยุคที่ท าให้
คณุ ๆ ต้องแอบอมยิม้อยู่ในใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน าใหท้่านชมิชา 
หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้ส ัง่ขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้   

  (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในพิพิธภณัฑ)์  
 เยน็ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกจิ 

และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดัโอลมิปิคฤดู
หนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นอย่างมาก   

 ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
   บริการท่านด้วย  บฟุเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
กคื็อ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือกด้วยกนั 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปยูกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่ ทีเ่รียงรายกนั
บนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
  

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั  (ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านท่องเทีย่วเมืองซปัโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย ตาม

รายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ทัง้ทางรถไฟและรถประจ าทาง 
หรือจะช้อปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมืองซปัโปโร 

   

สถานท่ีท่องเท่ียว - อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido 
Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค 
มลีกัษณะพเิศษที่มหีลงัคายอดแหลมและกรอบหน้าต่างเป็น
เอกลกัษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยี์การบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจบุนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

   - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาที่
ด ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร อดตีท าหน้าทีเ่ป็นวทิยา
การเกษตร มหีน้าปัดนาฬิกาทัง้ส ีด่้านทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจบุนั
ถือเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่
นักท่องเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  



 

    - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึ่งเป็น
สวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโรมคีวามยามถงึ 
1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงั
เป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสญัญาณซปัโปโร SAPPORO TOWER 
ซึ่งสามารถขึ้นไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซัปโปโร  ได้
แบบสดุลกูหูลกูตา ถอืเป็นมมุมองมงุสงูทีส่ดุในเมอืงซปัโปโร 

   ซึ่งบริเวณนี้ ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido 
Snow Festiva) ครัง้ที ่70 ประจ าปี 2019  (จดัขึ้นในระหว่าง
วนัที ่5-11 กุมภาพนัธ)์ ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ใหญ่
ประจ าปีของเกาะฮอกไกโด ที่จดัขึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธข์อง
ทุกปี และไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากส าหรบันักท่องเทีย่ว 

  - ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด 
สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทบั
ทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ใน
ฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วนัที่ 
14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื 
Sapporo Matsuri  

 

สถานท่ีช้อปป้ิง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกิโคจิ แหลง่ชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอด
ยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจ
กลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคาโครงสร้างที่รองรบั
ทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านได้โดยไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ช้อปป้ิงทีเ่ตม็ไป
ดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด อนันี้แลว้แต่พีช่อบแลว้ครบั
ว่าอยากทานอะไร แต่ส าหรบัราเมน แนะน า 

  ต้องไปที่ซอยนี้ ค ือ  “Ramen Yokocho” เ ป็นซอยราเมน 
สามารถเลอืกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุป
รสชาตแิละเครื่องเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB000_Sapporo-LakeToya (Freeday)_5D3N_TG 



 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล) 
 คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋เครือ่งบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรณุาจองทวัรล์่วงหน้ากอ่นการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร์ 
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบปุระเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจ้งใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร ์หากไมม่กีาร
แจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครือ่งบนิดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
 หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯ อีกคร ัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 



 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัความพรอ้ม ในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่ นสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 คา่บรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระให้กบับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบ ุท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้  

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนท าให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์............................................................................ วนัเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .............................................................. โทร..................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN.......... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(.............................................................) 

 

 


