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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45-08:30+1  ประต ู2 เคา้นเ์ตอร ์D 

   - 

2 ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง  
ชมทุง่ดอกพิง้คม์อส – ทุง่ดอกทวิลปิ – น ้าตกกงิกะ  

น ้าตกรวิเซ 

   SOUNKYO KANKO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

ขาปู+ออนเซ็น 

3 โรงงานชอ็ตโกแลต - โอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี
ถนนซาไกมาจ ิ–ชมซากรุะ ณ อนุสรณ์สถานToda Memorial 

   SMILE PREMIER  
SAPPORO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 ศาลาวา่การ – หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– ตลาดปลาโจไก 

ซปัโปโรโดม – ทานูกโิคจ ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะ 
   SMILE PREMIER  

SAPPORO HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

5 หมบูา้นไอนุ – เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกดุาน ิ–  

ทะเลสาบโทยะ- ชมววิภเูขาโชวะชนิซงั – มติซยุเอา้เล็ท 
   AIR TERMINAL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

TG 671  10:30 – 15:30 
   - 
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วนัที1่ กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ รอใหก้ารตอ้นรับ 
พรอ้มแจกเอกสารในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิทเซ ่ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 670 

 
วนัที2่ ชชิโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง ชมทุง่ดอกพิง้คม์อส – ทุง่ดอกทวิลปิ – 

น า้ตกกงิกะ - น า้ตกรวิเซ 
08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 
 
น าท่านเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง
จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไป
ดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น 
แลว้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมู่บา้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงจ านวน 8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี ้ซ ึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ที ่
2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อ
เผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกวา้ง 
นอกจากนั้นภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้่รักมาขอพรเพื่อให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง 
จากนัน้ชมความงดงามของ “พรมจากพงิคม์อสผนืใหญ ่ณ สวนทาคโินะอเุอะ” สถานทีท่ีม่ ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงทาคโินะอเุอะ ใหท้า่นไดช้มดอกชบิะซากรุะ(หรอืดอกพงิคม์อส)
ภายในสวน จะพากันบานสะพร่ังสวยงามเปรยีบเสมอืนกับสวนนีถ้กูปดูว้ยพรมสชีมพทูีม่พีืน้พี่
ขนาดใหญถ่งึ 100,000 ตารางเมตร วา่กันวา่สวนทาคโินะอเุอะแหง่นีเ้ป็นสวนพงิคม์อสมี
ขนาดใหญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น (ความสวยงามของทุง่พงิคม์อส...ขึน้อยูก่ับ
สภาพอากาศ) 
จากนัน้น าทา่นชม “ทุง่ดอกทวิลปิ ณ สวนคะมยิเูบทส”ึ สวนทวิลปิทีม่ชี ือ่เสยีงและใหญ่
ทีส่ดุในฮอกไกโด ภายในสวนจัดแสดงทวิลปิพันธุต์า่งๆ กวา่ 1 ลา้นตน้ 120 พันธุ ์บนพืน้ที ่
70,000 ตร.ม. มพีพิธิภัณฑแ์ละศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว รา้นอาหารใหน่ั้งทานชมดอกไม ้
สบายๆ (ความสวยงามของดอกทวิลปิ...ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 
 น าทา่นชมความงามของ "น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ" เพลดิเพลนิไปกับความสวยงาม
ของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจั่ดไดว้า่เป็นววิวธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น 
น ้าตกทัง้สองแหง่นีม้ตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สามารถสมัผัสความแรงของสายน ้าที่
ไหลรวมกันกลายมาเป็นแมน่ ้าอชิคิารไิด ้ 
 พกัที ่SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ ใหท้า่นไดท้านขาปยูักษ์ อันขึน้
ชือ่ของญีปุ่่ น แบบไมอ่ัน้ 
พเิศษ! ณ โรงแรมทีพั่กแหง่นี ้ทา่นจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าแร ่หรอื เรยีกอกีอยา่งวา่ออน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, 
สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย 
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วนัที3่ โรงงานช็อตโกแลต - โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาจ ิ–ชม
ซากรุะ ณ อนสุรณ์สถานToda Memorial 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู ่“โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ หรอื ชโิรอโิคอบิโิตะพารค์” ทีถ่อืเป็นของ
ฝากทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ทา่นสามารถเดนิชมอปุกรณ์การผลติยคุ
แรกเริม่ แบบจ าลองของโรงงาน และกระบวนการผลติ รวมทัง้ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของ
ผลติภัณฑน์ม พรอ้มทัง้เลอืกชมิ และเลอืกซือ้ช็อคโกแลตแบบตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย น าทา่น
เดนิทางสู ่“เมอืงโอตาร”ุ ชม “คลองโอตาร”ุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กับ
อา่วโอตาร ุซึง่ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ู
คลองแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตาร ุออกไป
ยังทา่เรอืบรเิวณปากอา่ว ใหท้า่นเดนิเลน่ พรอ้มถา่ยรปูตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเกา่แก่
รมิคลองสดุ คลาสสกิ และววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
และน าทา่นสู ่“ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคัญของเมอืงตัง้อยู่
ไมไ่กลจากคลองโคตาร ุซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “รา้นเครือ่งแกว้”, “พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร”ี  และ 
“นาฬกิาไอน ้าโบราณ” อกีทัง้ตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจ ิยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้
ขายขนมแสนอรอ่ยนานาชนดิโดยเฉพาะอยา่งยิง่รา้นชือ่ดัง Le TAO มใีหท้า่นไดช้มิลิม้ลอง 
หรอื ซือ้กลับกันมากมายหลายรา้น อกีทัง้ยังมขีองทีร่ะลกึและรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่น
เดนิชมไดต้ามอัธยาศัย บนถนนเสน้นีเ้ชือ่มตอ่กับถนนสายสชู ิ“Shushi Dori Otaru” เรยีง
รายดว้ยรา้น ซชู ิซาชมิ ิรามเมง รวมถงึรา้นทีอ่าหารซฟีู๊ ดสดๆ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
“อนสุรณ์สถาน Toda Memorial Park” ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกค่รูToda 
นักวชิาการผูเ้ป็นประธาน สมาคมทีมุ่ง่เนน้การปฏบิัตติามแบบพทุธศาสนา อกีทัง้บรเิวณนัน้
ยังใชเ้ป็นสสุานแบบตะวนัตก ปัจจบุันเป็นสวนสาธารณะภายในสวนจะมตีน้เชอรีแ่ละซากรุะที่
น ามาปลกูไวเ้มือ่ถงึฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะประมาณ 8,000 ตน้ จะออกดอกบานสะพร่ัง
สวยงาม ซึง่นับเป็นจดุทีช่มซากรุะทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่บนเกาะฮอกไกโด ใหท้า่นไดถา่ยรปู
เก็บภาพความประทับใจอยา่งเพลดิเพลนิ(ความสวยงามของดอกซากรุะ...ขึน้อยูก่ับสภาพ
อากาศ)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่SMILE PREMIER SUPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัที4่ ศาลาวา่การ – หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– ตลาดปลาโจไก - ซปัโปโรโดม –  
ทานกูโิคจ ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นชม- อดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด 
(Former Hokkaido Govt. Office Building) 
(ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะ
พเิศษที่มหีลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ต่างเป็น
เอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบกุเบกิของฮ
อกไกโด ปัจจบุันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ 
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- หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มหีนา้ปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิา
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัวโลก
รูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ (Odori Prome-
nade)  ซึง่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงซปัโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะ
กลางมีสวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตั ้งของ
หอคอยสง่สัญญาณซัปโปโร SAPPORO TOWER ซึง่
สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรได ้
เลยทเีดยีว  

  ซึง่บรเิวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหมิะซปัโปโร (Hok-
kaido Snow Festiva) คร ัง้ที ่69 ประจ าปี 2018  (จัดขึน้ในระหวา่งวันที ่5-11 
กุมภาพันธ์) ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่
ประจ าปีของเมืองฮอกไกโดที่ จัดขึ้นในช่วงเดือน
กมุภาพันธข์องทกุปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดรั้บความสนใจ
จากผูค้นทัง้ในและตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก ซึง่แตล่ะ
ปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วแหเ่ขา้ชมงานอยา่งลน้หลามโดยในปี
ลา่สดุมยีอดผูเ้ขา้รว่มงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้
ยังเป็นกจิกรรมทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ น
เลยก็วา่ได ้  

  - ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น 
เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโป
โร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้
ตา่งๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ 
ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ที่ข ึน้ชือ่คอื  
Donburi 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (Japanese Hokkei Set) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็นสนามกฬีาในร่มขนาดยักษ์ สามารถ
จผุูช้มไดม้ากถงึ 80,000 คน เปิดใชเ้มือ่ปี 2001 ปัจจบุันใชเ้ป็นสนามส าหรับฝึกซอ้ม ทมีเบส
บอล Hokkaido Nippon-Ham Fighters และทมีฟตุบอล Condasole Sapporo ซึง่เมสซีเ่จ 
(ชนาธปิ สรงกระสนิธ)์ กองกลางทมีชาตไิทย ก็เล่นใหก้ับทมีคอนซาโดเลซัปโปโร แห่งนี้
ดว้ยเช่นกัน ถา้พูดถงึความทันสมัยของสนามแห่งนี้ ตัวสนามสามารถสลับชนิดของพืน้ได ้
ระหวา่งพืน้หญา้จรงิและพืน้หญา้เทยีม ใชเ้วลาสลับพืน้ทีป่ระมาณ 5 ชั่วโมงเท่านัน้ และยัง
เป็นทีใ่ชจั้ดนทิรรศการ หรอืคอนเสริต์ตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยังมจีุดชมววิ ทีท่ าเป็นท่อ
ยืน่ออกมา สามารถมองเห็นเมอืงซัปโปโรไดท้ีค่วามสงู 53 เมตร อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่า่น 
ถนนทานกูโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตร
ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันดว้ยหลังคา
โครงสรา้งทีร่องรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะ
แสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เต็มไปดว้ยความคกึคักมีชวีติชวีา หรือจะเดนิเล่นชมเมืองที ่
ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้
และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื 
“Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน ้า
ซปุรสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 
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เย็น  รับประทานอาหารค า่แบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
 
 พักที ่SMILE PREMIER SUPPORO HOTEL หรอืระดับเดยีวกัน  

 
วนัที5่ หมบูา้นไอน ุ– เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึ– จโิกกดุาน ิ– ทะเลสาบโทยะ-  
ชมววิภเูขาโชวะชนิซงั – มติซุยเอา้เล็ทเชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นไอนุ” ใหท้า่นไดส้มัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาว 
หมูบ่า้นไอนุ เป็นหมูบ่า้นทีส่รา้งขึน้บนฝ่ังทะเลสาบโปโรโตะทีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงาม ปาก
ทางเขา้หมูบ่า้นมรีปูป้ันสงู 16 เมตรของหัวหนา้เผา่ ทีน่ีม่พีพิธิภัณฑแ์สดงสมบัตอิันมคีา่ของ
ชาวเผา่ เครือ่งมอืใชส้อยทีห่าดไูดย้าก ใหท้า่นไดศ้กึษาวถิชีวีติอันแสนจะเรยีบงา่ยพรอ้ม
พธิกีรรมอันส าคัญตา่งๆ ของชนชาวไอนุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจกับชาวไอ
นุทีม่คีวามน่ารัก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโนโบรเิบ็ทส”ึ ชม “หบุเขานรก จโิกกดุา
น”ิ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นบอ่น ้ารอ้นทีม่คีวนัพวยพุง่ออกมาจากพืน้หนิพรอ้มกับกลิน่ก ามะถัน ให ้
ทา่นไดเ้ก็บภาพความงดงามอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยูช่ัว่กลัป์ 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ทา่นชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของญีปุ่่ นโดยมเีสน้รอบวงยาว
ถงึ 43 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่คีวามงดงามเป็นอยา่งมาก จากนัน้น าทา่นชมววิทวิทัศน์
ของ “ภเูขาโชวะชนิซงั” ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 
ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กันนานถงึ 2 ปี จนกลายมา เป็นภเูขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู ่ปัจจบุันภเูขาโช
วะ อยูใ่นการดแูลของรัฐบาลญีปุ่่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ ใหท้า่น
เลอืกซือ้ ขนม ของฝากทอ้งถิน่ ณ จดุบรกิารแหง่นีต้ามอัธยาศัย น าคณะเดนิทางไปยัง  
MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้น าจากตา่งประเทศ สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก 
จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบ
รนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี ้จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไก
โด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตวัเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนีภ้ายในหา้งยังมศีนูย์
อาหารขนาดใหญท่ีจ่ไุด ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ที่
ทีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ีจ่งึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด
และนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส  
 รับประทานอาหารค า่แบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
 พกัที ่AIR TERMINAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   
 

วนัที6่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบนิชโิทเซ ่(New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลับ
กรงุเทพฯ  
10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. ถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
 

 

เด็ก 
 

 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

10-15 พฤษภาคม 2561 44,900 44,900 10,900 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,900.-** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

ทา่นละ 1,500 บาท (ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

ส าหรบัทรปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย และตามความพงึพอใจของทา่น 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหา
หอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป หรอือาจมคี่าใชจ้่าย
บางสว่นเพิม่เตมิ ** 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาทตอ่ทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัด
หยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 
 


