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ก ำหนดกำรเดินทำง 

27 – 31 ธนัวาคม 2561“หยุดสิ้ นปี” 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1 - - - 
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วนัทีห่นึง่ของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

20:00  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  C 

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้ นเครื่อง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการ บนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

 วนัทีส่องของการเดินทาง (2)          สนามบนิชิโตเสะ – โนโบริเบท็ส ึ– หบุเขานรกจิโกกุดานิ –  

   สวนสตัวน์ิกเซ่ มารีนพารค์ 

08:30  ถงึสนามบนิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอาทติย์อทุยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้ า

 เมืองพร้อมตรวจเชค็สมัภาระ...นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบท็สึ ” เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้แร่ที่มีช่ือเสยีง

ที่สดุบนเกาะฮอกไกโด...จากน้ันนาํท่านชม  “จิโกกุดานิ” หรือ “หบุเขานรก ” ซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพ ที่

ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสมัผสักบับ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ันยังมีศาลเจ้า  ซ่ึงแม้

จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความเคารพนับถอืเป็นอย่างมากเช่นกนั  เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทกึภาพ

ความประทบัใจตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านสู่ “นิกเซ่มารีนพารค์” เพ่ือชมพิพิธภัณฑส์ตัว์นํา้  พบกบัความน่ารักของขบวนพาเรดของนกเพนควิน

อนัน่ารัก และปลาโลมา เข้าอโุมงค์ใต้นํา้เพ่ือดูปลาฉลามและสตัว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่า

ทะเล ม้านํา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย อกีทั้งให้ท่านได้เกบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

วนัที่สอง 
สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทส ึ– หบุเขานรกจโิกกุดานิ – สวนสตัวนิ์กเซ่ มารีนพารค์ 

 TOYA SUN PALACE HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL 

 
วนัที่สาม 

สกี รีสอรท์ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  
✓ ✓ ✓ 

 SAPPORO AREA 4 STAR OR SIMILAR CLASS   “บฟุเฟ่ตช์าบู + ขาปูยกัษ”์ 

วนัที่สี่ 
ศาลเจา้ซปัโปโร – ท าเนียบรฐัาบาลเก่า – หอนาฬกิา – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจ ิ

✓ ✓ ✓ 
 SAPPORO AREA 4 STAR OR SIMILAR CLASS   “บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด” 

วนัที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.30-16.30 ✓ - - 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :  TOYA SUN PALACE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้

การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**   

  วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)         สกี รีสอรท์ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นาํท่านสู่ “สกี รีสอรท์ ” ลานสกทีี่มีช่ือเสยีงของจังหวัดฮอกไกโด  ให้ท่านได้สนุกกบัประสบการณ์การเล่นสกี  

บนลานสกขีนาดใหญ่ เช่น สโนว์บอร์ด  สโนว์โมบิล  หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่านเอง  ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการเล่นสกใีนรูปแบบต่างๆ มากมายตามอธัยาศัย (ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์  ค่าเช่าเคร่ือง

เล่นและกจิกรรมต่างๆ ภายในลานสก)ี ***ทั้งน้ีการเล่นกจิกรรมหิมะต่างๆน้ัน ขึ้นอยู่กบัสภาพภมูิอากาศ  และ

ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น** 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  นาํท่านเดินชม  “คลองโอตารุ ” สญัลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับ

ความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอนัดับต้นของเมือง มีฉากหลัง

เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสรจ็ในปี 1923 

เป็นคลองที่เกดิจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรือ

ใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนาํสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลัง

ได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงทาํเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่

เหลือไว้คร่ึงหน่ึงกไ็ด้ทาํการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยัง

ปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอฐิสแีดง เพ่ือให้สามารถเดินเล่นได้

อย่างสะดวกสบาย ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสปัดาห์ ที่สองของ

เดือนกุมภาพันธจ์ะมีการสร้างบ้านหิมะ และตุก๊ตาหิมะประดับ

ประดา ตลอดทางเดินและจุดเทยีนในโคม นํา้แขง็เพ่ือให้แสงสว่าง

และความสวยงามในอกีรูปแบบหน่ึงยามคํ่าคืน นอกจากน้ันยังมีการ

ลอยโคมเทยีนริมคลองเพ่ือเพ่ิมสสีนัทางการท่องเที่ยวอกีด้วย  จากน้ันนาํ ท่านสู่ “พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ” 

อาคาร เก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในทาํด้วยไม้ พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีสร้าง

ขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของ

ชาติ...  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย ชาบู ชาบู แทแ้บบฉบบัญีปุ่่ น ใหท่้านไดส้มัผสัการ

รบัประทาน ชาบุ ชาบุแบบคนญีปุ่่ น มีเนื้ อหมูหรือเนื้ อววั ผกัสดต่างๆ เห็ดเข็มทอง เสริฟพรอ้ม น ้ าจ้ิม

ชาบู ชาบูแท้ๆ  ทั้งรสงา หวาน มนั และ รสเปร้ียว และขา้วสวยญีปุ่่ นรอ้นๆ ***พเิศษบริการท่านดว้ยเมนู

บุฟเฟ่ตปู์ยกัษฮ์อกไกโด 
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ทีพ่กั :  SAPPORO AREA 4 ดาว หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

 วนัทีส่ีข่องการเดินทาง (4)        ศาลเจา้ซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเก่า – หอนาฬิกา – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ซปัโปโร”  ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้สร้างในสมัยเมจิ 

เน่ืองมาจากจักรพรรดิในยุคน้ันต้องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างขี้นมาเพ่ือเป็น

การป้องกนัการรุกรานของชาวรัสเซีย นาํท่านช่ืนชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งน้ีที่ปลูกต้นซากุระนานาพันธุไ์ว้

มากมายที่พร้อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  นาํท่านสู่ “ท าเนียบรฐับาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอฐิสแีดงทั้งหลัง โดยลอกแบบ 

มาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิไปจาํนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน 

ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนที่

จะย้ายไปที่ทาํการหลังใหม่เป็นอาคารทนัสมัยสงู 10 ช้ันซ่ึงต้ังอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังน้ี ตัวอาคารที่เหน็ใน

ปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่น้ันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 ด้วยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

สมบัติทางวัฒนธรรมสาํคัญของชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2512...  จากน้ัน ให้ท่าน

ได้ถ่ายรูปกบั “หอนาฬิกา”  ซ่ึงมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็น

สญัลักษณ์ที่สาํคัญของเมืองซัปโปโรอกีแห่ง หน่ึง สร้างต้ังแต่ พ.ศ. 2421 

อาคารแรกเร่ิมเดิมทใีช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อน

จะเปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาขึ้น 

มีระฆงัตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถงึปัจจุบันน้ีกย็ังบอกเวลาได้

อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่สาํคัญอกีแห่งหน่ึง สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอนัดับหน่ึงของ

เมืองซัปโปโร ที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสนิค้า ร้านกนิด่ืม และอืน่ ๆ อกีมากมาย อสิระให้ท่านช้อปป้ิง

ตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั :  SAPPORO AREA 4 ดาว หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)   สนามบนิชิโตเสะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิชิโตเสะ 

10:30  เดินทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG671 

16:30  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   
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 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

อตัราคา่บรกิาร 
***สําหรบัผู้เดนิทางตั้งแต่ 30 ท่านขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

27 – 31 ธ.ค. 2561 66,900.- 63,900.- 60,900.- 9,000.- 

***กรณีมตีั๋วเครือ่งบนิแล้วลดท่านละ 30,000.-บาท *** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 2,000 เยน/ท่าน/ทรปิ*** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าดื่มวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี  

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจาํนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 



 

~ 6 ~ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบัติในการเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปน้ี 

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น  

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ  

4.  กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทาํงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสือเดินทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่าน้ัน  

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่

อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


