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โดยสายการบินประจ าชาต ิการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัออนเซ็น 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน / ชิโตเซ่ 1 คืน 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท์ นัง่กระเชา้ชมวิวเขาคุโรดาเกะ น ้ าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวา่ พิพิธภณัฑ์
สาเกโอโตโกะยาม่า ชมสวนชิกิไซโนะโอะกะ ฟาร์มโทมิตะ สักการะศาลเจา้ฮอกไกโด อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า สวน
โอโดริ หอนาฬิกาโบราณ โรงงานช็อกโกแลต ชมคลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเคร่ืองแกว้ 

 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัทานุกิโคจิ JR TOWER ตลาดซปัโปโรโจไง 
เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 

พเิศษ!!!  อิม่อร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ + ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญีปุ่่น 
พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟต์ให้ท่านได้อิม่แบบไม่อั้นอย่างจุใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 

เดือน กันยายน 61 

6-11 ก.ย. 61 
27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 

49,999.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,900.- 
 
 

วนัแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
   20.30 น.  คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสายระหว่างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ C                                      

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
    23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น    

โดย สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 670  (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
 

วนัทีส่อง       ซิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – พพิธิภณัฑ์สาเกโอโตโกะยาม่า - เมือง
โซอนุเคยีว - น่ังกระเช้าชมววิหุบเขาคุโระดาเกะ - น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ 

    08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญีปุ่่น                           (-/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็)          

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - -  - 

2 
ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซ ่– อาซาฮิคาวา่ - หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวา่ 
- พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกะยาม่า - เมืองโซอึนเคียว - นัง่กระเชา้ชมววิเขา
คุโระดาเกะ - น ้ าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ 

-   
SOUNKAKU GRAND 
HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
เมืองบเิอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - ฟรุาโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองซปัโป
โร       

NEW OTANI INN SAPPORO  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดซปัโปโรโจไง - อาคารท่ีท าการรัฐบาลเกา่ – 
สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ – ยา่นทานกิุ โคจิ 

   
NEW OTANI INN SAPPORO 
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

5 
โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่อง
ดนตรีและเคร่ืองแกว้ - JR TOWER 

   
ANA CROWN PLAZA 
HOTEL CHITOSE  หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

6 สนามบินชิโตเซ ่- ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ   - - 
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(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อนัดบัสองของญ่ีปุ่นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ต  าแหน่งเหนือสุดของประเทศ เดิม
เกาะฮอกไกโดเป็นท่ีอาศยัของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวไอนุ ซ่ึงมีวฒันธรรมคลา้ยกบัอินเดียนแดงของ
อเมริกา ค าวา่ ซปัโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา่ เมืองท่ีมีแม่น ้าไหลผา่น ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเต็มไป
ดว้ยทุ่งหญา้ ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น ้ า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนท่ีมีทศันียภาพงดงามเหมาะ
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิ
คาว่า เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะไดช่ื้อว่าหนาวเยน็ท่ีสุดในฤดู
หนาวของประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็น
เอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวา่ไดถื้อ
ก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคาร
หลงัคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังข้ันเทพไว้ในที่เดียว!! และยงัมีห้องเล็กๆท่ีจดั
แสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งน้ีให้ส าหรับผูท่ี้สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้าง
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba 
ท่ีแสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอาซาฮิคาวา่ หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ี
เช่ือมัน่ในน ้ าซุปของตวัเองว่าเป็นหน่ึงไม่แพใ้ครท่ีส าคญั ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น 
เพราะดว้ยความท่ีกินง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวยั 

    เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE  (1)   เมนู RAMEN 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านสู่ พพิธิภัณฑ์สาเกโอโตโกะยาม่า เป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีจดัแสดงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
การบ่มสาเก ในเมือง ASAHIKAWA และเป็นแหล่งผลิตสาเกช่ือดงัและเก่าแก่ของญ่ีปุ่น มีประวติัยาวนาน
กว่า 340 ปี ตั้งแต่สมยัเอโดะ และให้ท่านไดล้ิ้มลองสาเกหลากหลายรสชาติฟรี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองโซอุนเคียว เมืองท่ีมีข้ึนช่ือในเร่ืองของออนเซ็น ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮอกไกโด  หลงัจากนั้นน าท่าน 

น่ังกระเช้าชมวิวหุบเขาคุโระดาเกะ (Kurodake) ท่ีอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซัง มีความสูงถึง 1,984 เมตร 

ตลอดทางจะเต็มไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไมห้ลากหลายชนิด และบรรยากาศใบไมเ้ปล่ียนสี ชมความมหศัจรรย์
ความงามของธรรมชาติโดยรอบ น าท่านสู่ น ้าตกกิงกะ และ น ้าตกริวเซ  น ้ าตกกิงกะ สายธารไหลลงมา
สวยงามเป็นเส้นเล็กๆ สีขาวเหมือนเส้นดา้ย ส่วนน ้ าตกริวเซ เป็นน ้ าตกสายใหญ่ไหลดว้ยความแรงเพียงสาย
เดียว และน ้าตกทั้งสองไดช่ื้อวา่เป็นน ้าตกคุู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซงั 

  ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)    เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยกัษ์ 
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  หมายเหตุ**ส าหรับขาปูยกัษ์ขึน้อยู่กบัสถานการณ์และสภาพอากาศ  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนท า
ใหผ้วิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  
 

วนัทีส่าม       เมืองบิเอะ - สวนชิกไิซโนะโอกะ - ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมติะ - เมืองซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)                     (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
 
 
 
 
 

  น าท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤดู ท่ีมีโรลคุงและ โรลจงั หุ่นฟางขนาด
ใหญ่ สัญลกัษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ชมดอกไมน้านาพนัธ์ุ รวมถึงดอกลา
เวนเดอร์ และทุ่งดอกไมห้ลากสี ท่ีได้รับค านิยมและค าชมว่าจดัสวนไล่สีไดส้วยงามท่ีสุด นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมหลายอยา่งเช่น ขบัรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเล้ียง Alpaca และในช่วงฤดูหนาวจะเปิดเป็น
ลานสกี พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (4)   เมนู SALMON TEPPAN YAKI SET 
  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชม ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm) ฟาร์มช่ือดงัแห่งเมืองนากาฟุระโนะ  (Naka 

Furano) ตั้งอยูท่ี่  Hokusei Nakafurano-cho ซ่ึงอยูท่างเหนือของเมืองฟุระโนะ ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido) 
ถึงแมจ้ะเป็นเดือนเมษายน ภายในฟาร์มโทมิตะก็ยงัสามารถชมดอกไมห้ลายหลายชนิดได ้ซ่ึงอยูภ่ายในโดม
ท่ีส าหรับปลูกดอกไมต่้างๆ ด้านในของร้านขายของท่ีระลึก มีสินคา้ท่ีท าจากลาเวนเดอร์ทั้งหลาย รวมทั้ง
ไอศกรีมกล่ินลาเวนเดอร์ ชูวครีมลาเวอนเดอร์ พุดด้ิงและเจลล่ีลาเวนเดอร์อีกดว้ย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (5) เมนู PORK SHABU SHABU BUFFET    
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั     NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี่            ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดซัปโปโรโจไง - อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - หอนาฬิกา
โบราณ -  ย่านทานุกโิคจ ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (6)                  (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
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   น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด”   เดิมช่ือศาลเจา้ซัปโปโร เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโต
ประจ าเกาะฮอกไกโด สร้างข้ึนในปี 1871 ยุคเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทั้งหมด 4 องค ์จาก
ศาลเจา้มีพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกไม ้ให้ท่านไดส้ักการะส่ิงศกัด์ิ
สิทธ์และขอพรต่อเทพเจา้ น าท่านสู่  “ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market)”  ประกอบดว้ยร้านคา้ 
และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central 
Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม 
และมนัฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนกั เช่นเดียวกนักบัตลาดอ่ืนๆทัว่ประเทศญ่ีปุ่น อาหาร
ทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกวา่ donburi 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)    เมนู GRILLED FISH SET 
 
 
 
  
 
 น าท่านเดินทางสู่  “อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น

สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้าง
ของโดมแปดเหล่ียม   น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ี
เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูง
ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี 
ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียง
ตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ่ึงมี
ความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตน้ไมท้  าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมือง
ในการเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็นท่ีตั้งของหอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมี
ร่องไมด้อก น ้าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู ่ แลว้น าท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ “หอ
นาฬิกาโบราณ” เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ี
ยงัถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้ง
ยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง “ย่าน
ทานุก ิ โคจิ” ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กวา่ 130 ปี ของเมืองซปัโปโร ท่ีมีความยาวกวา่  900 เมตร ร้านคา้
มากมายนบั 200 ร้านท่ีใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆอยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และ
กระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขาย
อุปกรณ์เก่ียวกบัสนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8)  เมนู SEAFOOD HOTPOT SET     
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีห้่า         โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีและเคร่ืองแก้ว - JR 
TOWER 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (9)                  (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานสร้างข้ึนในสไตล์แบบยุโรป ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซ่ึงมีช็อค
โกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน้ีคือ SHIROI  KOIBITO มีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านไดช้ม
ประวติัความเป็นมาของโรงงานและอิสระเลือกซ้ือช็อคโกแลตเป็นของฝาก   

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (10)    เมนู HOKKE SET       
   จากนั้นน าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์  จากนั้นน าท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคาร
เก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนใน
ปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรแก่การอนุรักษใ์ห้เป็นสมบติัของชาติ  ให้
ท่านไดท้่องไปในดินแดนแห่ง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นของฝากอิสระตามอธัยาศยั  น าท่านเท่ียวชม            
ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยูใ่นโลก
ของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลือกซ้ือ
ได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ น าท่านชอ้ปป้ิง JR TOWER ตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร 
ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมายให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง 
ไดจุ้ใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน 100 เยน
,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, MARJORICA เป็นตน้ 

   ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (11)    
SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูน า้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่น 
ว่าเป็นปูน า้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น     
พเิศษ!!! ++ บริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น++ 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  ANA CROWN PLAZA HOTEL CHITOSE  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีห่ก         สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (12)                           (อาหารเช้า/ -/ -) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่”  
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดย สายการบิน สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 671   (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
   15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
***************************************** 

*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัที่  6-11 ก.ย. / 27 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 49,999.– 
 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 48,999.– 
เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 47,999.– 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900.– 

 

**เดก็ต ่ากว่าอายุ 2 ปี ราคา 6,900 บาท**  
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*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้ นประหยัด

พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการ 
 (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG)  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ งเพิ่มนอกเหนือรายการ     
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 
1,300 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่ าวี ซ่ าส าห รับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ท่ีไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่  4)ส า เนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการ
ยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือ
เดินทางต่างด้าว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 
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4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
9. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน า้มัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน า้มันตามสถานการณ์ดังกล่าว   
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เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 

 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


