
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

28 มีนำคม – 01 เมษำยน 2561 

47,900.- 29 มีนำคม – 02 เมษำยน 2561 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (23.45-08.30)   ✈ 
 

2 
ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนไอนุ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือด จโิกคุดำนิ   – 

ภูเขำอุสึซัน (เคเบิล้) – สวนหมภูีเขำไฟโชวะชินซัน 
-   

TOYA ONSEN HOTEL                      

HANABI  OR  SIMILAR 

3 

ทะเลสำบโทยะ – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – 

พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงำนช็อกโกแลต็ –                   

ช้อปป้ิง ทำนูก ิโคจ ิ 

  - 
SAPPORO TOKYU REI 

HOTEL OR  SIMILAR 

4 

ซัปโปโร – ตลำดโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำล

เก่ำ – หอนำฬิกำ – ช้อปป้ิง JR SAPPORO STATION – เรร่ำ                      

เอำท์เลท็                    

  - 
AIR  TERMINAL  HOTEL 

OR  SIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45) 


✈ 
- -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูม ิ... ช้ันระหว่ำงประเทศขำออก (ช้ัน 4) ณ เคำน์เตอร์ C  

(ใกล้กบัประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหต ุ: เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดงันั้น

ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

2345 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 
 (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนไอนุ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือด จโิกคุดำนิ  – ภูเขำอุสึซัน (เคเบิล้) – สวนหมภูีเขำไฟโชวะชินซัน 

0830 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

  

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพ้ืนเมืองฮอกไกโด ก่อนท่ีชาวญ่ีปุ่นจะเขา้ไปจับจอง ...                                      
ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบ ำพื้นเมือง” พร้อมชม “บ้ำนจ ำลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ท่ีจัดแสดงเคร่ืองมือ                    
เคร่ืองใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม ้
นอกจากนั้ น  ท่ านจะได้สัมผัสวิ ถี ชีวิตความเ ป็นอยู่ตั้ งแต่สมัย ดึกด าบรรพ์ . . .น า ท่านชมความแปลกของ                              
ธรรมชาติ ท่ี  “จิโกกุดำนิ” ห รือ “หุบ เขำนรก ” บ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติได้สร้างสรรค์ ข้ึนอุดมไปด้วยแร่                             
ก ามะถนั เกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุง่ข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   
น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ...ตั้งอยู่ภายใน 

“อุทยำนแห่งชำติชิค็อทสึ-โทยะ” ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปีท่ีแลว้ โดยพ้ืนท่ี   

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่ าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งท่ีย ังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน ้ าร้อนท่ี                                  

พุง่ออกมาเป็นควนัขาวให้ไดเ้ห็น...ทะเลสาปแห่งน้ีมีลกัษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตรและยงัมีจุดเด่น              



คือ มีเกาะท่ีผุดข้ึนกลางทะเลสาบ ...น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ เป็นการ “นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุสึ”                                

(Mt. Usuzan)  (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย) ...ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา 

และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี                    

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่อย่างต่อเน่ือง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี                          

พ.ศ. 2486 ท าให้เกิด “ภูเขำไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบันภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแลว้ แต่ยงัมี                               

ควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เ ป็นยอดเขาท่ี หิมะ                                      

ไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว . . .  อิสระให้ท่านได้ ช่ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์                                 

ในอีกรูปแบบหน่ึง ... แล้วน าท่านชมแหล่งอนุรักษ์  “หมีสีน ้ำตำล”  พันธ์ุหมีท่ีหาได้ยากในปัจจุบัน ซ่ึงจะพบ                           

เฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้ น ... ต่ืนตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็ก                                       

ท่ีมีอายุ ตั้ งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม                         

เช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล หรือกวกัมือเรียกขอเพ่ือแลกกับการได้กินแอปเป้ิลหรือคุกก้ี ...                        

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้ าตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย . . .                         

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง เขา้โรงแรมท่ีพกั ... อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายกับการอาบน ้ าแร่ธรรมท่ีอุดมไปดว้ย                    

แร่ธาตุ ท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเช่ือว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให ้                      

ระบบโลหิตดีข้ึน 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TOYA ONSEN HOTEL HANABI  หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น

ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่  

วนัทีส่ำม ทะเลสำบโทยะ – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี –                                  

โรงงำนช็อกโกแลต็ –  ช้อปป้ิง ทำนูก ิโคจ ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

    
น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนย์กลางการค้าทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง                             

ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ...                           

ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส ... น าท่าน    

แวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920                               



ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้                         

ในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเ รือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคาร                                        

เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิง                 

ส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ                         

“นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อย

นานาชนิด อาทิ ช็อกโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ  เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก                     

และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” 

สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้ น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา                     

มอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที  และ จะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชั่วโมง                            

เหมือนกับนาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้อมน าท่านช่ืนชม                          

ความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่ง                          

ท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นกั ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลง 

เพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่าน  “เลือกซ้ือ         

เลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

                       
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ 

“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต”         

มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ี                         

มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต                    

และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวง              

ของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญ่ีปุ่น ผงัเมือง ซัปโปโร มีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก                          

ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญ่ีปุ่นซ่ึงได้รับค าแนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกัน                   

ดังนั้ นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ... น าท่านช้อปป้ิง ณ                          

“ทำนุกิ โคจิ”  ถนนคนเดินในร่ม อันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตร มีร้านค้า                    

มากมายนับ 200 ร้าน ท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋า    



ราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลาย แบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกับ                

สุนัข ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ ...ให้ท่านได้เดินเลือกซ้ือและชมสินคา้ตาม

อธัยาศยั 

*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ

ในยา่นทานูกิโคจิ*** 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – ตลำดโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิกำ – ช้อปป้ิง JR SAPPORO STATION – 

เรร่ำ เอำท์เลท็                    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

                        
น าท่านเดินทางสู่  “ตลำดโจไก” ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไป                                     

นอกตลาดขายส่งซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้

ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เ ช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และ                          

ยงัมีผลผลิตอ่ืนๆในท้องถ่ิน เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล สินค้าท่ีตลาดแห่งน้ีมีราคาเหมาะสม                    

ไม่แพงมากนัก เ ช่นเดียวกันกับตลาดอ่ืนๆ ทั่วประเทศญ่ีปุ่น อาหารท้องถ่ินท่ี ข้ึน ช่ือคือ อาหารทะเลสดๆ                                   

เสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกว่า “ดงบุริ” ...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด”  หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร”                     

เปล่ียนเพ่ือใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด                

มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวติัศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ี                         

ส าหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป ...   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

     



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น

สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเท่ียวท้องถ่ินและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของ                      

โดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิก

ทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น                   

และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษ ์              

ไวใ้ห้เป็นสมบัติท่ีมีความส าคญัทางด้านวฒันธรรม  และส าหรับจัดงานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง                     

ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ...น าท่านผ่านชม “หอนำฬิกำโบรำณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 

ปัจจุบัน นอกจากน้ี ย ังถือว่าเป็นสมบัติทางวฒันธรรมอันมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรง                              

มานานนับ 100 ปี  ทั้ งย ังได้รับการอนุรักษ์ไว ้เป็นสมบัติล ้ าค่าทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของญ่ีปุ่นอีกด้วย  .. .                                     

น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี “JR TOWER”  ห้างสรรพสินคา้ ขนาดใหญ่และโรงแรมท่ีสร้างเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟซปัโปโร 

(JR SAPPORO STATION) มีร้านคา้กวา่ 600 ร้าน โรงภาพยนต์ ,โรงแรม และจุดชมวิวท่ีชั้นสูงสุดชั้น T38  (ไม่รวม      

ค่ำเข้ำชม) ท่ีสามารถชมววิเมืองซปัโปโรได้ 360 องศา ซ่ึงหากวนัไหน อากาศดีๆ ก็จะมองเห็นไดไ้กลถึงท่าเรือเมืองโอ

ตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซนักาก ุรวมทั้งสถานท่ีเล่นสกี อนัเล่ืองช่ือของเมืองนิเซโกะและสามารถชมวิวช่วงกลางคืนท่ีมี

ความงดงามเป็นพิเศษ..ต่อจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี “เรร่ำ เอำท์เล็ท” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่แห่งแรก     

ของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์ต่างๆกว่า 400 ร้านอาทิ GAP, GUCCI,  FILA, Adidas, SEIKO, Franc Franc, 

BEAMS, United Arrows, Coach และ Free’s Shop  และนอกจากน้ียงัมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย แลว้ยงัมี              

โซนจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากทอ้งถ่ินอยา่ง Hokkaido Shinhakken Factory ดว้ย ใครอยากหาซ้ือผกั ผลไม ้ เหลา้ และ 

ขนมต่าง ๆ ของฮอกไกโดก็แวะชอ้ปกนัต่อไดท่ี้น่ีเลย... อิสระให้ทุกท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ต่างๆ ในบรรยากาศ

สบายๆแบบ OUTDOOR  

 *** เ พ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย                                 

จากร้านคา้ต่างๆ *** 

ทีพ่กั : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิชิโตเซ่” 

1045 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 671 

1645 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 *** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการ   
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 20,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 



 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมำยเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 



3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 


