
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

มือ้อาหาร 
  

 ทีพ่กั 

 

วนัที ่1 

 

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

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 
วนัที ่2 

ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง – พพิธิภณัฑห์มิะ 
ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์
 

-- / กลางวนั / ค า่ 

 

ART ASAHIKAWA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่3 

 

ทุ่งหญา้เมอืงบเิอ – ทุ่งดอกไมเ้มอืงฟรูาโน่ – โรงงานชสี  
เมอืงซปัโปโร – โรงเบยีรซ์ปัโปโร  
 

เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

 

T-MARK CITY 

SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่4 

 

ทะเลสาบโทยะ – กระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขาอสุ ึ– ศนูยอ์นุรักษ์หม ี
โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิหบุเขานรก – มติซยุ เอา้ทเ์ลท 
 

เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

 

T-MARK CITY 
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่5   *** อสิระอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั *** เชา้ / -- / -- 

 

T-MARK CITY 

SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 

 

ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 

 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 



 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ  – ชิโทเซ่ (เกาะฮอกไกโด)  
 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสาร
ในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง – พิพิธภณัฑหิ์มะ – ย่านถนนเฮวะ 
 08.40 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่  (New Chitose Airport)  (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa-shi) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจาก

เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหน่ึงในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งน้ีอุดมไปดว้ยแมน่ ้าล า
ธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยงัเป็นเมอืงที่หนาวที่สุดของญี่ปุ่ น ยงัเป็นเมอืงที่เป็น
ศูนยก์ลางของการผลติเหลา้สาเก อาหารทะเล และราเมนของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชัว่โมง) 

  

  
 
  
  
 
  

 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านราเมง เป็นหมูบ่า้นที่รวมรา้น

ราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 ร้านไว้ภายในหมูบ่้านแหง่น้ี 
ซึ่งมปีระวตัิความเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่หลงัสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมีห่ลายชนิดของจนี และเปิด
หมูบ่า้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความ
ภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะให้เป็นที่รู ้จกัในวงกว้าง 
นอกจากนัน้ภายในบริเวณหมู่บ้านยงัมศีูนย์การค้า และศาลเจา้เพื่อให้คู่ร ักมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่
รอ้นแรงเหมอืนน ้าซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในหมู่บ้านราเมง  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

03-08 กรกฎาคม 2561 42,900 42,900 40,900 10,900 

http://www.japan-expert.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0-asahikawa/asahikawa/


 

 

 บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เกรด็หิมะ (Snow Crystal Museum) อาคารพพิธิภณัฑแ์หง่น้ีเป็นทรงยุโรป
ยุคกลาง ตัง้อยู่บนเนินเขา เจาะพื้นลงไปเป็นชัน้ใต้ดนิเพื่อ
เป็นอุโมงค์ใหเ้ดนิลอดชม จดัแสดงเกี่ยวกบัหมิะ เช่น เกลด็
หมิะรูปทรงต่าง ๆ สถติหิมิะตกในแต่ละเขตทัว่ญี่ปุ่ น เป็นตน้ 
โดยจัดตกแต่งได้อย่างงดงาม แต่ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่ น
ทัง้หมด นอกจากน้ียงัมหีอ้งประชุมและหอ้งจดัเลี้ยงที่ตกแต่ง
อย่างหรูหราด้วยธีมเกล็ดหิมะ จึงมีคนนิยมมาจัดงาน
แต่งงานที่น่ีบ่อยครัง้ 

 เยน็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ
หลกัของเมอืงอะซาฮิกาวะ สองขา้งทางเต็มไปด้วยร้านค้า
ทัว่ไป หา้งสรรพสนิคา้ ร้านแบรนด์เนม และในฤดูร้อนจะมี
แผงขายของสด ผักผลไม้ และอื่น ๆ มาเปิดขายกันอย่าง
คกึคกั ซึ่งถนนแหง่น้ีเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างยา่นธรุกิจทาง
ฝั ่งตะวันออก กับย่านร้านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝัง่
ตะวนัตก เริ่มเปิดตัง้แต่ปี 1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นที่
จดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร  

  และท่านสามารถเดินข้ามฝั ่งถนนมายัง อิออน มอลล์ 
(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น 
มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้า
แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงั
มีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งบางรา้นไมต่อ้ง
เสยีภาษีสนิคา้ส าหรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนร้านอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหาร
หลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหารบรกิาร  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ทุ่งหญ้าเมืองบิเอ – ทุ่งดอกไม้เมืองฟรูาโน่ – โรงงานชีส – โรงเบียรซ์ปัโปโร   
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   น าท่านชมทุ่งดอกไม้ตามจุดต่างๆ ของบิเอ และเมืองฟรูาโน่ 
   น าท่านสู่ เมืองบิเอ เมอืงเลก็ ๆ ตัง้อยู่ระหว่างทางก่อนถึง 

เมอืงฟูราโน่ ที่ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่า “The Small town 
of the most beautiful hills”  หวัใจของเมอืงเลก็ ๆ ที่แสน
น่ารกัแห่งน้ีอยู่ที่ภาพวิวทวิทศัน์แบบพาโนรามารอบทศิทาง
สุดสายตา  ท่านจะได้เห็นวิวสองข้างทางที่เต็มไปด้วยไร่
ขา้วโพดและมนัฝรัง่สเีขยีวสดตดั สลบักบัทุ่งขา้วบาร์เล่ย์สี
เหลอืงทองโดยมทีอ้งฟ้าสคีรามตัง้เป็นฉากหลงัราว กบัภาพ
ในปฏทินิ อสิระถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 



 

 

 
   แลว้น าท่านชม ฟารม์โทมิตะ ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ 

ของ ฮอกไกโดที่ฟูราโน่  ภายในนัน้ ท่านจะไดพ้บกบัดอกลา
เวนเดอร์ที่ปลูกกนัเป็นทุ่งสมีว่งสวยงามมาก ใหท้่านไดเ้ดนิ
ลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ที่
ไกลสุดลูกตา ไม่เพียงแต่ดอกลาเวนเดอร์เท่านัน้ ยงัมทีุ่งทวิ
ลปิ ทุ่งดอกป๊อปป้ี และดอกอื่น ๆ อกีมากมาย หรอืที่เรยีกกนั
ว่า เนินเขาสายรุง้ และท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมีรสลาเวน
เดอร์ และเมลอนฮอกไกโดสด ๆ หวาน ๆ พรอ้มทัง้ใหเ้ลอืก
ซื้อ หมอนลาเวนเดอร์ เพื่อสุขภาพ น ้ าหอมกลิน่ลาเวนเดอร์ 
และผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกอื่น ๆ จากดอกลาเวนเดอร์
มากมาย 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
 บ่าย น าท่านชม โรงงานชีส FURANO CHEESE FACTORY  

โรงงานขนาดกะทดัรดั สไตล์ญี่ปุ่ น ที่น าเสนอวธิกีารผลติชสี 
และการน าชสีมาประกอบอาหารที่หลายท่านอาจไมเ่ชื่อว่าจะ
มชีสีเป็นสว่นประกอบเช่น ชสีสดี าที่ท าจากดปีลาหมกึ ชสีรส
ไวน์แดง ชสีรสไวน์ขาว  พรอ้มทัง้ใหค้ณุไดช้มิ ไอศครมียอด
นิยมติดอนัดบัหน่ึง คอื รสฟักทองและ แอสพารากสั  และที่
เค้าน าเสนอมากๆ เลยก็คือ พิซซ่าชีสสุดอร่อย ถ้าไปแลว้
อยา่พลาดชมิ  

   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ 
ฮอกไกโด ศูนย์กลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจ และการ
ปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรียบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด 
และเคยเป็นสถานที่จดัโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มี
ชื่อเสยีงเป็นอยา่งมาก   

เยน็  น าท่านเดินทางสู่ Sapporo Beer Museum  มีส่วนที่เป็น
พพิธิภณัฑเ์บยีร์ซปัโปโร และสว่นที่เป็นโรงเบยีร์เก่า แต่ปรบั
ใหมม่าเป็นรา้นอาหาร เป็นเมนูป้ิงยา่งมทีัง้เน้ือแกะ ไสก้รอก
รสต่าง ๆ และซีฟู้ด ใหเ้ลอืกถือเป็นสถานที่สงัสรรค์ของคน
ในซปัโปโร และนักท่องเที่ยวเลยทเีดยีว  

   รบัประทานอาหารค ่า  สไตล์บารบ์ีคิว โรงเบียรซ์ปัโปโร 
   บริการท่านด้วย เน้ือย่างเจงกิสข่าน (เน้ือแกะ) 
   แลว้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม T-MARK CITY SAPPORO  หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ซปัโปโร – ทะเลสาบโทยะ – กระเช้าไฟฟ้า เม้าทอ์ุสึ – ศนูยอ์นุรกัษ์หมี 
    โนโบริเบทสึ – บ่อนรก จิโกกดุานิ – มิตซุย เอ้าทเ์ลท – ซปัโปโร 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  เช้าน้ีน าท่านเดินทางไปยัง  ทะเลสาบโทยะ วนอุทยาน

แหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบที่เกดิจากแอ่งปากปลอ่งภูเขา
ไฟที่มขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญี่ปุ่ น  และผลจากการระเบดิ
ของภูเขาไฟท าใหม้ีลาวาทบัถมจนปิดกัน้ทางน ้ าไหลไม่ให้
ออกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลงัมภีูเขาอุสุและภูเขาโชวะชิน
ซงั สว่นดา้นหน้ามภีูเขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทศัน์ที่สวยงาม
อยา่งยิง่ จนไดช้ื่อว่าเป็นววิธรรมชาตทิี่งดงามที่สดุอนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว 

  แล้วน าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชม
ทิวทศัน์แบบพาโนรามา่ จากจุดชมวิวดา้นบน ท่านสามารถ
มองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake 
Toya) และภูเขาโชวะชินซัน (Showa Shinzan) และจุด
ชมวิวอีกแห่งหน่ึงก็จะเหน็วิวของมหาสมุทรและหลุมขนาด
ใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุนปี 1977 ซึ่งระเบดิ
ปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัที่เหน็อยูใ่นปัจจบุนั  

 

  และบรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศนูย์อนุรกัษ์พนัธุ์หมี น าท่านชม
หมสีนี ้าตาล ซึ่งมถีิน่ก าเนิดอยูแ่ถวไซบเีรยีและที่เกาะฮอกไก
โดเท่านัน้ ปัจจุบนัน้ีไดก้ลายเป็นสตัว์ใกลสู้ญพนัธ์ และหาดู
ไดย้ากเต็มที อิสระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัความน่ารกัของ
เหลา่หมสีนี ้าตาลนับรอ้ยตวั ตัง้แต่หมเีดก็จนถงึ  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
 บ่าย น าคณะเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น ้ าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน ้ าร้อนที่
แตกต่างกนั 11 ชนิด นับเป็นน ้ าร้อนที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ
มากที่สุดของญี่ปุ่ น ภายในเมืองแห่งน้ีเต็มไปด้วยโรงแรม 
และที่พกัสไตลญ์ี่ปุ่ นเรยีวกงัมากมาย  

  แลว้น าท่านชม จิโกกดุานิ  หรือ หบุเขานรก  ซึ่งเกิดจาก
ภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันและกลิ่น
ของกัมมะถัน ชมบ่อน ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่ยงัคงอยู่จนถงึปัจจบุนั    

 เยน็ น าท่านเดินทางต่อไปน าท่านสู่  MITSUI OUTLET PARK  เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจาก
ต่างประเทศ สนิคา้แฟชัน่หญิงชาย และเดก็ จนถึงอุปกรณ์
กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทัว่ไป ประกอบดว้ยแบ
รนด์ดงัถึง 130 แบรนด์  ซึ่งในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี จะมี
ถงึ 58 แบรนดท์ี่เป็นแบรนดท์ี่เพิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 
9 แบรนด์ที่เปิดตวัเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากน้ี



 

 

ภายในหา้งยงัมศีูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได ้650 ที่นัง่ เช่นเดยีวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซี่งเป็นพื้นที่ที่มสีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟาร์ม เอาท์เลทที่น่ีจงึเตม็ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด
และนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้สมัผสั เช่น DAKS, PAUL SMITH, ARMANI FACTORY, TUMI, 
COACH, HUNTING WORLD, RALPH LAUREN, DIESEL, BURRERRY, BEAMS NEXTDOOR, 
TOMMY, BROOKS, D&G, EDWIN, LIVI’ S, ADIDAS, ASICS, ONITSUKA TIGER, 
TIMBERLAND, RAY-BAN, SEIKO, TIMEX, FOSSIL    

  แลว้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางดา้นวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรยีบเสมอืนประตูสูเ่กาะฮอกไกโด  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
   แลว้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม T-MARK CITY SAPPORO  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

อิสระให้ท่านท่องเทีย่วเมืองซปัโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
มากมาย ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ       
ทัง้ทางรถไฟใต้ดินและรถประจ าทาง หรือจะช้อปป้ิงย่านต่าง ๆ ในเมืองซปัโปโร 

  -  อาคารที ่ว่ าการของฮอกไกโดหลัง เ ก่า (Former 
Hokkaido Govt.  Office Building)  ตึกอิฐแดง เ ป็นตึก
สไตล์นีโอบารอค มลีกัษณะพิเศษที่มหีลงัคายอดแหลมและ
กรอบหน้าต่างเป็นเอกลกัษณ์เปรียบเสมอืนอนุสาวรีย์การ
บุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันได้ร ับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ  

  - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬิกาที่ด ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโรมีหน้าปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นที่ท าจากอเมรกิา ปัจจบุนัถอืเป็นหอนาฬิกา
ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวทัว่โลก
รูจ้กั และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลกึเมือ่มาเยอืน  

  - โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการท าชอคโก
แลตที่ ขึ้นชื่ อของเมืองซัปโปโร  โดยเฉพาะ  SHIROI 
KOIBITO ขนมสอดไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทัว่ทัง้
เกาะ ฮอกไกโด และพพิธิภณัฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามที่ใช้
ส าหรบัใสช่อคโกแลตที่มคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และ
เหล่าของเล่นยอ้นยุคที่ท าใหคุ้ณ ๆ ต้องแอบอมยิ้มอยู่ในใจ 
แ ล ะ รู้ สึ ก เ หมือ น ย้อ น เ ว ล ากลับ ไป ใ น อดีต อี ก ค รั ้ง  
แนะน าให้ท่านชิมชา หรือกาแฟร้อนของที่น่ี พร้อมทัง้ส ัง่ขนมเค้กแสนอร่อยราดด้วยชอคโกแลต      
ในสว่นที่เป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์โุรป โดยมวีวิดา้นนอกเป็นสนามฟุตบอล
ของทมีฟุตบอลของเมอืงน้ี บรรยากาศเหมอืนอยูใ่นประเทศองักฤษเลยทเีดยีว  



 

 

  - ถนนทานูกิโคจิ แหลง่ชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุค
บุกเบิก เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด 
เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 
กิโลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมอืง
ซปัโปโร เชื่อมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งที่รองรบัทุกสภาพ
อากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลถึงฝนหรือหมิะ
แสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่เตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  - ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของ
เมืองซัปโปโร  มัง่ค ัง่ด้วยร้านค้าและแวดล้อมไปด้วย
ร้านอาหารแยะเต็มไปหมด อนัน้ีแลว้แต่พี่ชอบแล้วครับว่า
อยากทานอะไร  แต่ส าหรบัราเมน แนะน าตอ้งไปที่ซอยน้ีคอื 
“Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตาม
ความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้ าซุปรสชาติและเครื่องเครา
ต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และค า่ตามอธัยาศยั 
   ท่ีพกัโรงแรม T-MARK CITY SAPPORO  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเซ่ – กรงุเทพฯ   
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************SKT_HokkaidoSummber 6D4N_TG 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ด้ระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล) 
 คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศก์ท้องถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดื่มในห้องพกั และคา่อาหารทีส่ ัง่มาในห้องพกั  เป็นต้น 
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋เครือ่งบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หน้าที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบินก าหนด หรอืมขีนาดใหญเ่กนิกวา่ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์

  
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 



 

 

 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางด้วยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัทีจ่องทวัร ์หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว้ 
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครือ่งบนิดงักล่าวได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได้  
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรือ่งห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด้ โดย
อาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่กัทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มให้บรกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้  
 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอืวนัเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเรง่รบี เพือ่ให้ได้ท่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก  
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 คา่บรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯได้ช าระให้กับบรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิาร
ไมไ่ด้  
 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกด์จะ
ไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได้ จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าทีป่ระสานงาน
และเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จา่ยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั เช่น  การยกเลิกหรอืล่าช้าของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทั 
 บรษิัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  
 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิัทฯ จะยดึถือและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 

 

เอกสารท่ีลกูค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการที่รฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่จะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ี่ยื่นขอวีซ่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 



 

 

(2)  สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ที่อยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมที่พกั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิด้อยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่ห้เขา้ประเทศฃ 


