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ไฮไลท์ของโปรแกรม  
 นําท่านชมเทศกาล “SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL” เทศกาลทีต่กแต่งไปด้วยประติมากรรมนํา้แข็งธรรมชาติ 

ขนาดใหญ่ ซ่ึง 1 ปีมีแค่คร้ังเดียวเท่าน้ัน !!!! 

 บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจาํชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 
พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัออนเซ็น 1 คนื / โซอนุเคยีว 1 คนื และซับโปโร 2 คนื 

 เมืองโนโบริเบ็ทสึ   หมู่บา้นนินจา บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ  ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล  
 เมืองโอตารุ    คลองโอตารุ พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้และกล่องดนตรี  
 เมืองนิเซโกะ    SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL นํ้าตกกิงกะ และนํ้าตกริวเซ  
 เมืองฟุราโน และเมืองซัปโปโร   โรงงานผลิตชีส ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ  อิสระชอ้ปป้ิงยา่นดงัแห่งเมืองฮอกไกโด  
 เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญ่ีปุ่น 

 
 
 

พเิศษ!!!  อิม่อร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ป้ิงย่าง YAKINIKU + ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญีปุ่่น 
พร้อมบริการเคร่ืองดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟต์ให้ท่านได้อิม่แบบไม่อั้นอย่างจุใจ 
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กาํหนดการเดนิทาง 

เดอืนมีนาคม 60 15 – 20 มี.ค. 60 ราคา 54,999.– 
 

วนัแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
   20.30 น.  คณะ พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C                                      

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
    23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น    

โดย สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 670  (บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง       ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด  “จิโกกดุานิ” – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมพูเขาไฟอสึุ – 
                      ฟาร์มหมสีีนํา้ตาล – เมอืงนิเชโกะ 

   08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด   ประเทศญีปุ่่น                           (-/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็)          
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
ฮอกไกโด  เป็นเกาะใหญ่อนัดบัสองของญ่ีปุ่นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยูต่าํแหน่งเหนือสุดของประเทศ เดิม
เกาะฮอกไกโดเป็นท่ีอาศยัของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ  ชาวไอนุ  ซ่ึงมีวฒันธรรมคลา้ยกบัอินเดียนแดงของ
อเมริกา คาํวา่ ซปัโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา่ เมืองท่ีมีแม่นํ้าไหลผา่น ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเตม็ไป
ดว้ยทุ่งหญา้ ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่นํ้า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนท่ีมีทศันียภาพงดงามเหมาะ
สาํหรับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  จากนั้นนาํท่านเดินทางถึง  หมู่บ้าน
นินจา  ดาเตะ  จิดาอมูิระ  หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมเหล่าซามุไรผูก้ลา้สร้างข้ึนเพื่อจาํลองบรรยากาศของ
บา้นเรือนสมยัเมจิของญ่ีปุ่น  นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปรับชมการแสดงละครสมยัเก่า การแสดงนินจา  
สนุกสนานบา้นจาํลองของนินจา พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัเหล่าซามุไร  

    เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู สไตล์ญีปุ่่น  
จากนั้นนาํท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติได้
สร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวยพุง่ข้ึนมา
รวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง   จากนั้นนาํท่านข้ึน “กระเช้าไฟฟ้า ” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ ” (Mt. Usuzan)                              
(ในกรณทีีอ่ากาศเอือ้อาํนวย ) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และ
เป็นจุดศูนยก์ลางท่ีทาํใหเ้กิดทะเลสาบโทยา่ และพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 
ปี ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ... จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่
ในปี พ.ศ. 2486  ทาํใหเ้กิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง ”  (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโต
แลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขา
ท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว  อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์
ในอีกรูปแบบหน่ึง   จากนั้นนาํท่านชม  “ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุหมีสีนํา้ตาล  ” หมีสีนํ้าตาล  มีถ่ินกาํเนิดอยูแ่ถวไซ
บีเรีย และท่ีเกาะฮอกไกโดเท่านั้น  ปัจจุบนัน้ีไดก้ลายเป็น  สัตวใ์กลสู้ญพนัธ์  และหาดูไดย้ากเตม็ที   อิสระให้
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ท่านไดใ้หอ้าหารและเพลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีนํ้าตาลท่ีอยูร่วมกนัเป็นฝงู  และเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั ...สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)    เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยกัษ์  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL / MAHOROBA HOTEL  

  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบนํ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบนํ้าแร่ : การอาบนํ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขนทาํ
ใหผ้วิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัทีส่าม        เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – เมอืงโซอนุเคยีว –  
                       โซอนุเคยีว มตัสึริ (ICE FALL FESTIVAL) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  (3)                    (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 

จากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด   
ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบ
ง่ายของญ่ีปุ่น “โอตารุ” เป็นเมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่น
เมืองเวนิส   นาํท่านแวะชม  “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว  1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ  ซ่ึงใน
สมยัก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินคา้  จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น  พร้อม
ถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแ ก่ริมคลองและววิทิวทศัน์  นาํท่าน ชม  “พพิธิภัณฑ์ เคร่ืองแก้วและ                 
กล่องดนตรี ” อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาํดว้ยไม ้
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์
ใหเ้ป็นสมบติัของชาติ  ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดน แห่ง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นของฝากอิสระ ตาม
อธัยาศยั   

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (4) เมนู ปลาแซลมอนหม้อไฟ (SALMON HOTPOT SET) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว  เมืองท่ีมีข้ึนช่ือในเร่ืองของออนเซ็น ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงใน                
ฮอกไกโด   จากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่   เทศกาลนํา้แข็งเมืองโซอุนเคียว  (SOUNKYO ICE FALL 
FESTIVAL 2017)  เทศกาลในช่วงฤดูหนาวท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีเป็นงานเทศกาลนํ้าแขง็ท่ีมีการจดัแสงสี
อยา่งสวยงาม ท่านจะไดพ้บกบัประติมากรรมนํ้าแขง็ขนาดใหญ่ รูปทรงต่างๆ ท่ีประดบัอยูท่ ัว่งาน อาทิเสา
นํ้าแขง็ อุโมงคน์ํ้าแขง็ และโดมนํ้าแขง็ ตลอดแนวแม่นํ้าอิชิคาริ ซ่ึงจะมีการประดบัประดาไฟ หลากสีงดงาม
ตระการตา ช่วงกลางวนัจะสะทอ้นแสงอาทิตยเ์ป็นประกาย ยามกลางคืนก็จะสวยงามดว้ยแสงไฟจากสปอร์ต
ไลทห์ลากสีสัน รวมถึงการเตน้รําของชนเผา่พื้นเมืองของชาวไอนุ การตีกลองเฮียวบาศุและการจุดดอกไม้
ไฟเฉลิมฉลอง ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวทั้กชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติมาชมงานนบัแสนคนเลยทีเดียว 

  คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (5)  เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยกัษ์ 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  SOUNKYO KANTO HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบนํ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
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สรรพคุณการอาบนํ้าแร่ : การอาบนํ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขนทาํ
ใหผ้วิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัทีส่ี่            นํา้ตกกงิกะและนํา้ตกริวเซ – เมอืงฟุราโน่ – โรงงานผลติชีส – เมอืงซัปโปโร – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ 
  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม    (6)         (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่  นํา้ตกกงิกะ และ นํา้ตกริวเซ  นํ้าตกกิงกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้น

เล็กๆ สีขาวเหมือนเส้นดา้ย  ส่วนนํ้าตกริวเซ เป็นนํ้าตกสายใหญ่ไหลดว้ยความแรงเพียงสายเดียว  และนํ้าตก
ทั้งสองไดช่ื้อวา่เป็นนํ้าตกคุู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซงั  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ 
เมืองฟุราโน่ (FURANO) 

  เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (7) 
จากนั้นนาํท่านชม “โรงงานผลติชีส” ( FURANO CHEESE FACTORY) ฟูราโน่เป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิต
ชีสคุณภาพชั้นยอด ของฮอกไกโด นาํท่านเยีย่มชมกระบวนการผลิต ตลอดจนลองล้ิมชิมรสชาติของชีส
คุณภาพชนิดต่างๆ   จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ทานุก ิโคจิ” ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กวา่ 130 ปี ของ
เมืองซปัโปโร  ท่ีมีความยาวกวา่  900 เมตร ร้านคา้มากมายนบั 200 ร้านท่ีใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ
อยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้
ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองสาํอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ 
ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

    คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (8)        
SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูนํา้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่น 
ว่าเป็นปูนํา้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น     
พเิศษ!!! ++ บริการเคร่ืองดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น++ 
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  SAPPORO GRAND HOTEL / NEW OTANI INN SAPPORO 

  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า          ซัปโปโร – อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกท่องเทีย่วตามอธัยาศัย 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (9)                                                    (อาหารเช้า/- / ) 

   ท่านสามารถน่ังรถไฟเพือ่ไปยงัสถานทีต่่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น 
พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือโรงบ่มเบียร์ซัปโปโร  ฮอกไกโดเป็นแหล่งกาํเนิดของเบียร์ในประเทศญ่ีปุ่น 
เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นและยงัคงเป็นเบียร์ท่ีไดรั้บความนิยมมากอีกดว้ย มีการกลัน่
เบียร์เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีซปัโปโรตั้งแต่ปี 1877 อีกทั้งเบียร์ซปัโปโรยงักลัน่และส่งออกไปจาํหน่ายแก่
ต่างประเทศดว้ย เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาเบียร์ชั้นนาํทั้งส่ีของเบียร์ญ่ีปุ่น และญ่ีปุ่นได้
สร้างพิพิธภณัฑเ์บียร์ช้ึนคร้ังแรกในปี  1987 ในสมยัเมจิตึกของโรงงานสร้างดว้ยอิฐสีแดง พิพิธภณัฑเ์บียร์
แห่งน้ีไดเ้ปิดใหรู้้ถึงประวติัความเป็นมาของขั้นตอนการทาํเบียร์เพื่อจะออกมาเป็นสินคา้เพื่อจดัจาํหน่ายได้
อยา่งไร รสชาติของเบียร์นั้นแมผ้ดิเล็กนอ้ยแต่อาจทาํใหร้สชาติของเบียร์ผดิแปลกไปได ้ถดัไปจาก
พิพิธภณัฑเ์บียร์การ์เดน้ซปัโปโรน้ีจะมีฮอลลเ์บียร์ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางอยูส่ามฮอลล์มใหเ้ลือกชมและชิม 
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SAPPORO T.V. TOWER สถานีชมววิสร้างสถิติหอคอยโทรทศัน์ท่ีสูงเป็นอนัดบั 4 ในญ่ีปุ่นดว้ยความสูง
กวา่ 147.2 เมตร หอคอยท่ีไม่ไดเ้ป็นแค่เสารับส่งสัญญาณโทรทศัน์ในเมืองซปัโปโรเพียงอยา่งเดียว แต่ยงั
เป็นเหมือนสัญลกัษณ์ประจาํเมืองซปัโปโร เพราะดา้นบนหอคอยท่ีความสูง 90.38 เมตร สามารถข้ึนไปชม
ววิเมืองซปัโปโรโดยรอบไดอี้กดว้ย ส่วนบริเวณชั้น 2 และ 3 จะเป็นศูนยร์วมของร้านอาหารและของฝาก
มากมาย ซ่ึงส่วนน้ีไม่ตอ้งเสียค่าเขา้ชมแต่ในส่วนของจุดชมววิดา้นบนตอ้งเสียค่าเขา้ชม 700 เยน 
JR TOWER หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และโรงแรมท่ีสร้างเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟซปัโปโร มีร้านคา้กวา่ 
600 ร้าน โรงภาพยนตโ์รงแรม และจุดชมววิท่ีชั้นสูงสุดชั้น  T38 ท่ีสามารถชมววิเมืองซปัโปโรได ้ 360 องศา 
ซ่ึงหากวนัไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นไดไ้กลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซนักากุ รวมทั้ง
สถานท่ีเล่นสกีอนัเล่ืองช่ือของเมืองนิเซโกะ  และสามารถชมววิช่วงกลางคืนงดงามเป็นพิเศษ 
ตรอกราเม็ง  ถนนในซปัโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเมง็ซ่ึงแหล่งท่ีข้ึนช่ือ คือ 
“Ramen Yokocho” หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ตรอกราเม็ง ” ศูนยร์วมร้านราเมนท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดใน                
ซปัโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนกั แต่จะสังเกตไดว้า่ร้านไหนอร่อย จากจาํนวนคิวของลูกคา้ท่ีรออยู ่
มิตซุย เอ้าท์เลต็ แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ของเมือง ภายในแบ่งออกเป็นร้านคา้ต่างๆมากมาย มี
สินคา้หลากหลายประเภทผลดัเปล่ียนกนัลดราคา อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายร้านคา้ 
*** เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและคํ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท้่านไดเ้ลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในเมืองซปัโปโร *** 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  SAPPORO GRAND HOTEL / NEW OTANI INN SAPPORO 

  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห่ก           สนามบินซิโตเซ่ -   สนามบินสุวรรณภูมิ          
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม                                      (อาหารเช้า/ -/ -) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่”  
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดย สายการบิน สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 671   (บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเคร่ือง) 
   15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหต ุ: รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินหรือการจราจรเป็นต้น 
โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มอิาจ

เพิม่เวลาได้โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั้น  ๆเป็นหลกัจงึขอ
สงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดบัเดยีวกนั 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  สําหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเลก็  และบางโรงแรมจะไม่มห้ีองพกัสําหรับ  3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพกัเป็น  ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มเีตยีงคู่  อาจจะมแีค่เพยีง  1 เตยีง สําหรับนอน  2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 
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อตัราค่าบริการ ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 54,999.– 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตียง) 53,999.– 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 52,999.– 
พกัเดี่ยวเพิม่  8,900.– 

 

*** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั  พร้อมคณะ ชั้นประหยดัพร้อมภาษี

สนามบินทุกแห่งตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได้) 

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

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ      (หากท่านตอ้งการสัง่
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 2,500 เยน   ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 
4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  

(ปกติ 30 กก.) 
5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สาํเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระ
ดว้ยตนเอง) 

 

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วนั  กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 
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4. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  3 0 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

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

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ,                         
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่  1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่
ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ)  

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี้  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ)  
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(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว)  

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา)  

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น  
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 


