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ตุลาคม   2560 10 – 15 54,900.- 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว อาหาร โรงแรม 
หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ   – สนามบินชิโตเซ่   - - -  

2 สนามบินชิโตเซ่ – เมืองบิเออ ิ– BLUE POND (บ่อน า้สีฟ้า)  
เมืองโซอุนเคยีว – หุบผาโซอุนเคยีว - น า้ตกริวเซ – น า้ตกงงิงะ 

-   โรงแรมโซอนุเคยีว คงัโค    
หรือเทยีบเท่า 

3 นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ - อุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสึ 
 เมืองอาซาฮิคาว่า -  หมู่บ้านราเมง – โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า -เมืองโอตารุ  
คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปป้ิงซาไกมาจ ิ

   โรงแรมฮอลเิดย์ อนิซัปโปโร 
หรือระดบัเทยีบเท่า 

4 เมืองซัปโปโร –ถนนสายต้นแปะก๊วย-เมืองโจซานเค - สะพานฟุตะม ิ– ภูเขา
โยเท— ภูเขาโชวะชินซัน –โนโบริเบ็ทสึ– หุบเขานรกจโิกกดุานิ  
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอโดริ พาร์ค -หอนาฬิกา – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า 

   
 

โรงแรมฮอลเิดย์ อนิซัปโปโร 
หรือระดบัเทยีบเท่า 

5 อสิระช้อปป้ิงในเมืองซัปโปโร 
ไม่มรีถโค้ชบริการตลอดวนั / เดนิทางโดยรถไฟ  (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์) 

 - - โรงแรมฮอลเิดย์ อนิซัปโปโร 
หรือระดบัเทยีบเท่า 

6 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ  - - - 
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20.30 น.  กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D  
 เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง 

23.30 น.   เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

08.00 น.   ถึงสนามบินชิโตเซ่ประเทศญี่ปุ่นหลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากเรียบร้อย  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเออ ิ จากนั้นน าท่านชม BLUE POND หรือ สระสีฟ้า แห่งน้ีเป็นแหล่ง 
  ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพิ่งเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิ 
  เอะ ช่ือเสียงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวหลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้น เป็นเพราะน ้าสีฟ้าท่ีสดใสเกิน 
  กวา่บ่อน ้าตามธรรมชาติทัว่ไปและตอไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ี 
  แสนพิเศษของน ้าในบ่อ 

เทีย่ง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว แหล่งน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเกาะฮอกไกโด 
  จากนั้นน าท่านชม หุบผาโซอุนเคียว หุบผาใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลางของวนอุทยาน 

 แห่งชาติภูเขาไดเซทสึความสูงแบบแหงนคอตั้งบ่า ทิ้งด่ิงลงมาเบ้ืองล่างสูง 150 เมตร    และแผ่
 ขยายออกไปตามแนวนอนถึง 20กม .เกิดข้ึนจากลาวาท่ีแข็งตวักลายเป็นแท่งหินขนาดมหึมาอนั
 น่าเหลือเช่ือจ านวนมากมาย และมีน ้าตกไหลลงสู่เบ้ืองล่างหลายสาย  ภาพววิทิวทศัน์อนัดู
งดงาม    ท าใหผู้ค้นหลัง่ไหลมาชมความงามอนัยิง่ใหญ่ท่ีถูก ธรรมชาติสร้างข้ึน   

  น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกริวเซ  ท่ีมีความสูงถึง 90 เมตร   และ น า้ตกงิงงะ  ท่ีมีความสูง ถึง 120 
 เมตร  ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก ทั้ง 2 น ้าตกน้ีถูกขนานนามวา่เป็นน ้าตกผวัเมีย
 ซ่ึงอยูคู่่กนัมาเป็นเวลาเน่ินนานและเรียกนกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมความงามมากมายนบัไม่ถว้น 

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม(อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น) 
                      น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมโซอุนเคียว คังโค   หรือเทยีบเท่า 

 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผวิพรรณ 
 
 
 
 

พร้อมรับ คู่มือท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น / ปลัก๊ส าหรับใช้ในญี่ปุ่ น /  WIFI ON BUS 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ   – สนามบินชิโตเซ่   - - - 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – เมืองบิเออิ – BLUE POND (บ่อน า้สีฟ้า)  
เมืองโซอุนเคียว – หุบผาโซอุนเคียว - น า้ตกริวเซ – น า้ตกงิงงะ 

- เทีย่ง ค ่า 
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เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่าน นัง่กระเชา้ ข้ึนสู่ ยอดเขาคุโรดาเกะ ท่ีสูงถึง 1,300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล
ใหท้่านไดส้ัมผสัความงามของธรรมชาติ และมองเห็นววิท่ีสวยงามรอบๆภูเขาแห่งน้ี ให้
ท่านไดเ้ก็บ ภาพกนัตามอธัยาศยั  (การน่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ น้ัน
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอือ้อ านวยให้สามารถ ขึน้ชมได้ ของดรายการนี ้ โดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซทสึซัง เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเรียกไดว้า่ตั้งอยูใ่จ
กลางของภูมิภาคฮอคไกโด ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามหลงัคาของฮอกไกโดโดยเป็นท่ีตั้งของแนว
เทือกเขาสูงต่างๆของภูมิภาค อาทิ เทือกเขาไดเซทสึ เทือกเขาโทคาชิดาเคะ ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีมี
ปากปล่องภูเขาไฟอยูด่ว้ย ส่วนเทือกเขาชิคาริเบ็ตสึ เป็นตน้ก าเนิดของทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ 
และเทือกเขาชิคาริ โดยในปี 1934 อุทยานแห่งชาติไดเซทสึซงัไดรั้บการบนัทึกใหเ้ป็นอุทยาน
แห่งชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 
น าท่านสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า น าท่านชม หมู่บ้านราเมง ท่ีแห่งน้ีจะประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมี
ช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมนของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุดเพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญา
ท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อใหเ้ป็นท่ีเล่ือง
ลือไปทัว่โลก 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั (ลิม้ลองราเมงเลศิรส ของดีของเมืองอาซาฮิคาว่า มาแล้วต้องลอง) 
    ไดเ้วลาจากนั้นน าท่านสู่โรงงานช็อคโกแลต็อชิิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ 
   ซปัโปโรตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์โุรปสวยงามตระการตาท่ีแวดลอ้มไปดว้ย 
   สวนดอกไม ้จึงท าใหบ้รรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตท่ีน่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ใหท้่านชม 
   และเลือกสรรผลิตภณัฑท่ี์ท าจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานใหท้่านไดล้ิ้มรสกบัรสชาติของ 
   ช็อกโกแล็ตมากมายหลากหลายแบบซ่ึงช็อคโกแล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึง 
   มีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ใหท้่านไดล้องท าช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมี 
   ช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่าทวัร์)  พร้อมใหท้่านเลือก 
   ซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปใหค้นท่ีท่านรักทาน 
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมี 
   ร้านขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้น 
   ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การ 

   ท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      

วนัทีส่าม น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ 
 เมืองอาซาฮิคาว่า -  หมู่บ้านราเมง –เมืองโอตารุ  

คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปป้ิงซาไกมาจิ 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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   จากนั้นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตารุ ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และ 
   สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้น 
   โกดงัท่ีอยูต่ามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และ 
   ขนส่งเขา้โกดงัไดง่้ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตล ์
   ต่างๆ และพิพิธภณัฑ ์

น าท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว ท่ีน่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งท าโรงงานเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ท่านจะ
ไดช้มวธีิการสาธิตการผลิตเคร่ืองแกว้ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลือก
ซ้ือได ้ แต่ในปัจจุบนั เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ  
น าท่านเดินทางสู่ ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม กล่อง
ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ   รวมถึงท่านยงัสามารถ
เลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่ตุก๊ตาเซรามิกและ
เพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการน าเพลงกล่อง
ดนตรี ทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ์ 
ใหท้่านได ้ สัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท ากล่องดนตรี น่ารักๆ
ในแบบที่ท่านช่ืน ชอบด้วยตัวท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท ากล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 

  ใหท้่านอสิระช้อปป้ิงย่านซาไกมาจิ แหล่งรวงร้านคา้มากมาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ เดินเล่น 
 ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

ค ่า                           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
           จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมฮอลเิดย์ อินซัปโปโร หรือเทยีบเท่า   
  

          เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร 
     น าท่านเดินทางสู่ถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยต้นแปะก๊วยซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัถูก 

    สร้างข้ึนเม่ือปีพ. ศ. 2449 โดยมีแปะก๊วยมากมายเรียงราย จนไดช่ื้อวา่เป็นถนนสายแป๊ะก๊วย ท่ีน่ี 
จะเป็นไฮไลทส์ าคญั ของฤดูใบไมร่้วง ท่ีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  
น าท่านสู่ เมืองโจซานเค เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองน ้าแร่ อีกทั้งเป็นเมืองอยูใ่กลก้บัหุบเขาท่ี
สามารถมองเห็นใบไมเ้ปล่ียนสีไดม้ากท่ีสุดในบริเวณแถบน้ี  
จากนั้นน าท่านต่ืนตาต่ืนใจกบั สะพานฟุตะม ิ(Futami Suspension Bride) เป็นสะพานไมสี้แดง
ยาวซ่ึงเป็นจุดชม ความงามของใบไมเ้ปล่ียนสีไดเ้ป็นอยา่งดีอีกมุมนึง 

วนัทีส่ี่ เมืองซัปโปโร – ถนนสายต้นแปะก๊วย– เมืองโจซานเค - สะพานฟุตะมิ  
ภูเขาโยเท-ภูเขาโชวะชินซัน -โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ– ศาลเจ้าฮอกไกโด   

โอโดริ พาร์ค -หอนาฬิกา – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า 

เช้า เทีย่ง ค ่า 



GOAL  JAPAN KOYO HOKKAIDO COOL FREE  (A) 6 วนั 4 คืน_TG 

     น าท่านผ่านชม  ภูเขาโยเท(Mount Yotei) ตั้งอยูใ่นเมืองนิเซโกะ มีฉายาวา่ “ฟูจิแห่งฮอกไกโด”  
    เน่ืองจากมีรูปทรงกรวยท่ีสมบูรณ์แบบเดียวกบัภูเขาไฟฟูจิ แต่สูงนอ้ยกวา่ จึงมีช่ือเล่นวา่  

     “ฟูจินอ้ย”อีกทั้งเมืองนิเซโกะยงัเป็นเมืองแหล่งสกีรีสอร์ท โดยสถานท่ีเล่นสกีจะอยูร่อบๆภูเขา  
    Niseko Annupuri หรือ Niseko United นอกตวัเมือง ซ่ึงแบ่งเป็น 4 โซน ไดแ้ก่ Annupuri,  
    Niseko Village, Grand Hirafu และ Hanazonoเฉพาะโซน Grand Hirafu เท่านั้นท่ีเมือง Hirafu  
    อยูใ่กลส้ถานท่ีเล่นสกี โดยมีศูนยต์อ้นรับนกัท่องเท่ียวอยูด่ว้ย นอกจากน้ีเมือง Hirafu ยงัตั้งอยู ่
    ตรงกลางระหวา่งภูเขา Niseko Annupuri และ Yotei ท าใหส้ามารถมองเห็นภูเขาทั้งสองใน 
    วนัท่ีฟ้าโปร่งในฤดูร้อนไดอ้ยา่งชดัเจน 

        เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
     จากนั้นน าท่าน เก็บภาพของ ภูเขาโชวะชินซัน ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหม่ล่าสุด    

    เม่ือประมาณ 50 ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแล 
    ของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ   อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความ 
    งามท่ีมีฉากของภูเขาไฟเป็นฉากหลงั  

     จากนั้นน าท่านสุ่เมืองโนโบริเบ็ทสึ น าท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ ตั้งอยูท่างทิศ  
    ตะวนัออกเฉียงเหนือ เมืองโนโบริเบทซึมีบ่อแร่ก ามะถนัจ านวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98  
    องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าท่ีพุ่งออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไป 
    ดว้ยแร่ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพเดินเขา้ไปดา้นในตามทางเดิน ก็จะเห็นควนัท่ีเกิด 
    จากความร้อนพวยพุง่ข้ึนมาจากใตดิ้นตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของผิวดินจะมีแร่ก ามะถนัสี 
    เหลืองเป็นจ านวนมาก หุบเขานรกถือเป็นแหล่งน ้าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโนโบริเบต็สึ ซ่ึงน ้าพุแต่ 

ละบ่อจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ี หุบเขานรกเป็นหลุมท่ีเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟ เม่ือประมาณ 1 หม่ืนปี มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถเขา้ใกลจุ้ด
ศูนยก์ลางแต่มีทางเดินท่ีมีความยาว 600 ฟุตส าหรับเดินชมโดยรอบ 

     น าท่านชมศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ 
ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตแห่งน้ีคอยปกป้องคุม้ครองใหผู้ค้นบนเกาะฮอกไกโดมี 
ความสงบสุข และเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจใหก้บัคนท่ีน่ี และท่ีน่ีมกัมีการจดังานเทศกาลบูชาส่ิง 
ศกัด์ิสิทธ์ิและพระเจา้ตามประเพณีของคนญ่ีปุ่น  ท่ีมีมายาวนานและมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก 

      
 
 
     น าท่านสู่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสัญลกัษณ์แห่งหน่ึงของเมือง 
     ซปัโปโรเป็นสวนท่ีมีความกวา้ง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตวัเมืองท่ี 

ใชเ้ป็นถนนส าหรับการเดินเล่น ปลายสุดดา้นหน่ึงมีหอสูงเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณ 
น้ีมีร่องไมด้อกน ้าพุและประติมากรรมประดบัอยูซ่ึ่งท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดังานเทศกาลน ้าแขง็ 

 แกะสลกัทุกปีในฤดูหนาว 
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     จากนั้นน าท่านชมหอนาฬิกาซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใชบ้อกเวลาท่ี 
    เท่ียงตรงแลว้ ยงั เปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

     รวมเวลากวา่100ปีหอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างข้ึนปี ค.ศ.1878ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น    
    น าท่านชมอาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือ 
    เป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโรท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 
    สไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศ  
    สหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุ 
    ภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็น  
    สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมา  ถูกไฟ ไหม ้ท าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  
    ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญั ทางดา้นวฒันธรรมและส าหรับจดังานเล้ียง 
    ตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น      

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมฮอร์ลเิดย์อนิซัปโปโร หรือเทยีบเท่า 
                

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
    อสิระช้อปป้ิงในเมืองซัปโปโร โดยไกดผ์ูช้  านาญเส้นทางจะคอยแนะน าแหล่งชอ้ปป้ิงใหก้บัท่าน  
    ไม่มีรถโคช้บริการตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์) 
    ใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์การนัง่รถไฟของญ่ีปุ่น ท่ีถือไดว้า่เป็นการคมนาคมท่ีคนญ่ีปุ่นให้
    ความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากรวดเร็ว, ตรงเวลา, ทนัสมยั และมีความปลอดภยัสูง ใหท้่าน
    สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรและเมืองใกลเ้คียงดว้ยรถไฟอนั 

ทนัสมยั ของญ่ีปุ่นหรือเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน าแห่งเมืองซปัโปโร  ใหท้่านเลือกซ้ือ
ส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ของเมืองซปัโปโร  ร้านคา้ต่างๆมากมายมีสินคา้หลากหลายประเภท
ผลดัเปล่ียนกนัลดราคา อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา เช่น ADIDAS, 
NIKE, CASIO,  TIMBERLAND,GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นตน้ … อีกทั้งยงั
มีสินคา้เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตุ้ก๊ตาน่ารักๆและของเล่นนานาชนิด ใหท้า่นไดเ้ลือกดูเลือกชมตาม
อธัยาศยั 
 

          เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัย 
   ใหท้่านท่องเท่ียวอิสระตามอธัยาศยัหรืออิสระในการเลือกซ้ือของฝากและสินคา้มีช่ือเสียงของ 
   ญ่ีปุ่น 
          ค ่า           รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 
     น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมฮอลเิดย์ อนิซัปโปโร หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า อสิระช้อปป้ิงในเมืองซัปโปโร 
ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์) 

เช้า - - 
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 เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อผา่นขั้นตอนการเช็คอินและรับบตัร
โดยสาร 

10.45 น.   เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
16.15 น.   เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

อตัราค่าบริการ 10-15 ตุลาคม   2560 

 
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

รวมตั๋ว 54,900 51,900 51,900 47,900  9,900  

ไม่รวมตั๋ว 34,900 32,900 32,900 29,900   9,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่19 ธ.ค. 2559  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
         ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. (สายการบินไทย) 

ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมไม่เกิน 46 กก. (สายการบินเจแปน แอร์ไลน์) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

วนัที่หก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ เช้า - - 
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
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ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 


