
 

Special Hokkaido 5วนั3คนื ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึโทยะ  
บนิตรงสูช่โิตเสะโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50 %  

✰ ทะเลสาบโทยะ น ัAงกระเชา้ Usuzan Ropeway จดุชมววิไซโร Lake Hills Farm  โนโบรเิบทส ึจโิกคดุาน ิ                                                     

✰ คลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครืAองแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลต ศาลเจา้ฮอกไกโด ชอ้ปปิM งทานกุโิคจ ิ           
✰ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครืAองแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 
✰ ตลาดปลาโจไก หรอืเลอืกอสิระทอ่งเทีAยวฟรเีดย ์1วนัชอ้ปปิM งถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

พกัโนโบรเิบทส ึ(ออนเซ็น) 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 
*พเิศษ!! BBQ YAKINIKU+ขาป ู3 ชนดิ แบบไมอ่ ัMน พรอ้มเครืAองดืAมซอฟดริMง เบยีร ์ไวน ์*Wifi on bus 

วนัทีAหนึAง       สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

19.30 น.  ! พรอ้มกนัที+สนามบนิสวุรรณภมู ิ  ขาออกช ัMน 4 โซน D  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI AIRWAY 
(TG) มเีจา้หนา้ที+ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กกระเป๋า  

23.45 น. ✈ ออกเดนิทางสู ่เดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ ประเทศญีAปุ่ นโดยสายการบนิไทยเที+ยวบนิที+ TG670  

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)

พกัเดีAยวเพิAม 
(หอ้ง SGL)

ทีAน ัAง หมายเหตุ

8-12 พ.ย. 60 41,900 ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant ไมเ่กนิ 2 ขวบ 9,000 บาท

9,000 30

16-20 พ.ย. 60 41,900 9,000 30



08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตะเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 
ชั+วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอื่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญี Aปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ํา อาหารสด 
จาํพวก เนืMอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั  นําทา่นเดนิ
ทางสู ่ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) ตั Sงอยู ใ่จกลางอทุยานแหง่ชาติ
ชโิกะสโึทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที+มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ
สามของประเทศรองจากทะเลสาบคชุชะโระและทะเลสาบชโิกะส ึ ซึ+ง
ทั Sงหมดลว้นอยูใ่นจังหวัดฮอกไกโด ทะเลสาบแหง่นีSเกดิขึSนจากการ
ปะทคุรั Sงใหญเ่มื+อประมาณ 110,000 ปีกอ่น มเีสน้รอบวงประมาณ 43 
กโิลเมตร (ถนนรอบทะเลสาบยาวประมาณ 36 กโิลเมตร) มคีวามสงู
จากระดบันํSาทะเล 84 กโิลเมตร ทะเลสาบแหง่นี ้  มคีวามพเิศษตรงที+
นํSาจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้นอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิเลน่ ปั+นจักรยาน หรอืชม
ทวิทศันอ์นังดงาม 

เทีAยง ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืMอทีA1)  
 เมน ูSalmon Hot Pot Set 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูโ่ชวะชนิซงัปารค์ นําทา่นน ัAงกระเชา้ชม ภเูขาไฟอสุ ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนสทิธิZไมข่ ึSน

กระเชา้ในกรณีที+อากาศไม่เอืSออํานวยและจะพาท่านเขา้ชมฟารม์หมสีนํีSาตาลแทน) ชมภเูขาไฟโชวะชนิซัง 
เป็นภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณ
ปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟ
นอ้งใหม่ที +เก ิดจากการสั +น
สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 
ซึ+งระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 
2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ 
ดังที +เ ห็นอยู ่ ปัจจุบันอยู ่ใน
ความดูแลของรัฐบาลในฐานะ
เป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติ
แห่งพเิศษ”พรอ้มบันทกึภาพ
เป็นที+ระลกึ จากนัSนนําท่านสู ่
จดุชมววิทะเลสา  บโทยะที+ Sairo View Point เป็นจดุชมววิที+
สามารถชมทะเลสาบโทยะไดส้วยที+สดุ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นที+
ระลกึ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่Lake Hills Farm 
(Gelato) ฟารม์เลีSยงสตัว ์และปลกูพชืพรรณนานาชนดิ นอกจาก
การทํา  ฟารม์เปิ ดใหค้นไดม้าเยี+ยมชมแลว้ ที+ Lake Hill Farm 
แหง่นีSยังมรีา้นคาเฟ่บรกิารเครื+องดื+มและอาหาร แถมยังมโีรงงาน
ผลติไอศครีมนมสดของฟารม์
เองดว้ย โดยจะนํานมจากเตา้
สดๆ ของฟาร์ม เองมาท ํา
ไอศกรมี และขนมนมเนยใหผู้ ้
แวะเวียนไดท้าน จากนัSนนํา
ท่านเดนิทางสู ่ เมอืงโนโบร ิ
เบทส ึ เมอืงตากอากาศที+มชีื+อ
เ สี ย ง แ ห่ ง ห นึ +ง ข อ ง เ ก า ะ
ฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ธรรมชาตทิี+งดงามไมว่า่จะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ,หนองบงึและแหลมรปูรา่งแปลก
ตามากมาย  จากนัSนนําท ่  านชม จโิกกดุานิ หรอื หบุเขานรก Jigokudani 
เกดิจากภูเขาไฟซึ+งยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดินํSาพุรอ้นและบ่อโคลนเดือดอันเป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิี+ยงัคงอยูช่ั+วกลัป์ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู่
ที+พัก 

วนัทีAสอง        สนามบนิชโิตะเสะ - ทะเลสาบโทยะ - น ัAงกระเชา้ Usuzan Ropeway - จดุชมววิ Sario View Point 
-     
                     Lake Hills Farm – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– ออนเซ็น      ! อาหาร กลางวนั ,เย็น



คํAา  ! รบัประทานอาหารคํAา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มืMอทีA2) 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ ์ การอาบนํSาแรธ่รรมชาต ิ เพื+อสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํSาแรใ่น

สไตลญ์ี+  ปุ่ นที+ม ี  สแีละแรธ่าตทุี+แตง่ต่างกนัไปในแตล่ะพืSนที+ ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบ่อนํSารอ้นธรรมชาตดิว้ยรา่ง
การเปลอืยเปลา่ เพื+อเพิ+มความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบํารงุผ ิ วพรรณใหด้เูปลง่ปลั+ง เรยีบเนยีน และยงัมสีว่น
ชว่ยในเรื+องของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

 "ทีAพกั: Noboribetsu Manseikaku hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื+อโรงแรมที+ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีAสาม         โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครืAองแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อคโกแลต –  
                     ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซปัโปโร – ชอ้ปปิM งทานกุโิคจ ิ
                      !อาหาร เชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ต ์BBQ ขาป ู3ชนดิ ไมอ่ ัMน)                                                                                                                                                                                          

เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืMอทีA 3)  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรื องใน
ฐานะที+เป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที+ 19 ถงึ 20 
เมอืงทา่เล็กๆที+มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึ+งมรีา้นขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึ
การตกแตง่ของบา้นเรอืนนัSนสว่นใหญ ่ ไดถ้กูออกแบบเป็น
ตะวนัตกเนื+องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก 
การทําการคา้ระหว่างประเทศญี+ปุ่ นเองและประเทศในแถบ
ยโุรปหลายประเทศ นําทา่นเที+ยวชม คลองสายวฒันธรรม
โอตาร ุ คลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ย
ความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝั+งคลองที+ยังคงความ
เป็นญี+ปุ่ นแบบดั Sงเดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื+อใหเ้รือเล็ก
ลําเลียงสนิคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้น
โกดงัที+อยูต่ามรมิคลอง เมื+อวทิยาการเจรญิ
กา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลี+ยนไปเขา้ทา่ที+ใหญ่
และขนสง่เขา้โกดงั ไดง้า่ยขึSน ตกึเกา่เกบ็
สนิคา้รมิคลองเหล่านีS จงึถูกดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภณัฑ ์ นํา
ทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี ใหท้า่น
ไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละบท
กว ี ที+แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล 
ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อัน
มากมายหลากหลายและงดงามที+จะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียี+ยม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลาย
หลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบที+ทา่น
ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรี
ทั Sงเพลงญี+ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ ใหท้า่นไดส้มัผัสและ
ชื+นชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที+ทา่นชื+นชอบดว้ยตวัทา่นเอง จากนัSน
นําทา่นเที+ยวชมเครืAองแกว้โอตาร ุ แหลง่ทําเครื+องแกว้ที+มชี ื+อเสยีงที+สดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนั
ดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครื+องแกว้ชื+อดงัของโอตาร ุ และยงัมเีครื+องแกว้หลากหลายใหท้า่นชื+นชม 
และเลอืกซืSอได ้เมอืงนีSมชี ื+อเสยีงในดา้นการทําเครื+องแกว้ตา่งๆ 

เทีAยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืMอทีA4) Japanese Set 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโร เมอืงหลวงของ

ภมูภิาคฮอกไกโด นําทา่นไป โรงงานช็อค
โกแลตอชิยิะ (ไม่รวมคา่เข ้ าชมการผลติ
ดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตที+มชีื+อเสยีง
ของญี+ปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึSน
แบบสไตล์ยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ ใหท้่านไดเ้ลือกซืSอ เลือกชิม
ช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอัธยาศัย 
จาก นัSนน ําท่ าน เดินทางสู  ่ ศาล เจ ้า
ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด สรา้งขึSนในปี  ค.ศ 1869 และไดอ้ัญเชญิ
เทพมาประทบัทั Sงหมด 4องค ์ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและเลอืกซืSอเครื+องราง Omamori ไดต้ามอธัยาศยั 

คํAา !  รบัประทานอาหาคํAาทีAภตัตาคาร (มืMอทีA 5)  
  พเิศษ BBQ YAKINIKU+ขาป ู3 ชนดิ แบบไมอ่ ัMน พรอ้มเครืAองดืAมซอฟดริMง เบยีร ์ไวน ์
   



 จากนัSนใหท้า่นชอ้ปปิM งยา่นทานุกโิคจ ิ เป็นยา่นที+คกึคักมชีวีติชวีาที+สดุ ของซัปโป
โร โดยเฉพาะในเวลาคํ+าคนืที+บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟ ส ลั บ สี
แขง่ขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนีSมรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน บัน เทิง เ ริง
รมยย์ามราตร ี ทั Sงไนทค์ลบั บาร ์ คาราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตั Sงอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็
ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึSนลฟิตไ์ป แตก่็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนน
เต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปปิSงยา่นซซูกูโินะได ้

 จากน ัMนนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีAพกัแรมยา่นซปัโปโร 
  "ทีAพกั: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชื+อโรงแรมที+ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีAส ีA         ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีAยวตามอธัยาศยั                                                                                  
                 ! เชา้ 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มืMอทีA6) 
อสิระฟรเีดยท์่องเที+ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรอื
ทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีทา่นประสงคไ์ปตลาดปลา กรณุาแจง้
กบัไกดใ์นวนัแรกของการเดนิทาง เนื+องจากรถมี
ที+นั+งกดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเล
ที+ใหญท่ี+สดุในซปัโปโร เป็นตลาดที+คกึคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซปั  โปโรและผลติภณัฑจ์ากทั+วฮอกไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหาร
ทะเลแบบสดๆ ที+รา้น ราคาไมแ่พง ที+สั+งตรงมาจากที+ตา่งๆของออกไกโด และทา่นสามารถซืSออาหารทะเลและ
ของฝากตา่งๆไดท้ี+นี+ โดยทางรา้นจะทําแพ็คเกจ็อยา่งดไีปสง่ที+โรงแรมของเชา้วนัเดนิทางกลบั (อสิระอาหาร
เทีAยงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ที+โรงแรมและหรอื JR 
ทาวนเ์วอร ์ อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปปิSง หรอืเดนิทางสูส่ถานที+ทอ่งเที+ยว
อื+น ๆ ตามอธัยาศยัอาทเิชน่  
ตกึทาํเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี+ปุ่ น
แปลวา่ อฐิสแีดง เริ+มกอ่สรา้งเมื+อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์โีอ
บาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐ
แมสซาซเูซตส ์ สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้น
กอ้น ตกึแดงหลงันีSใชเ้ป็นที+ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั Sงแตปี่ พ.ศ.2429 
ซึ+งผูว้่าราชการคนแรกที+ไดท้ ํางานในตึกนี Sคือ มิจิโตช ิ อิวามูระ 
(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื+องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นที+จะ
ยา้ยไปที+ทําการหลงัใหมเ่ป็นอาคารทนัสมยัสงู 10 ชั Sนซึ+งตั Sงอยูด่า้นหลงั
ตกึ  
สวนโอโดร ิ เป็นสวนที+ไดถ้กูปรับปรงุเปลี+ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที+ย ิ+งใหญ ่สามารถดดูนักทอ่งเที+ยวทําราย
ไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะที+งดงามและการแกะสลกันํSาแข็งที+สามารถดงึดดูนักทอ่งเที+ยวจากญี+ปุ่ นและ
ทั+วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานที+ท่อง
เที+ยวซึ+งเป็นอาคารที+สรา้งขึSนจากไม ้ตั Sงอยู่
ในเขตจูโอ เมอืงซัปโปะโระ เมอืงใหญ่
ที+สดุของจังหวดัฮกไกโด ทางตอน เหนอื
ของประเทศญี+ปุ่ น  ออกแบบดว้ยศลิปะ
แบบอเมรกิันเป็นที+รูจั้กในฐานะสัญลักษณ์
ของเมือง และเป็นที+สนใจของนักท่อง
เที+ยว ทั Sงในและต่างประเทศแทบทุกคน 
ซึ+งนาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่างเที+ยงตรง 
และมเีสยีงระฆงัในทกุชั+วโมง 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึที+สงูที+สดุในซปัโปโร ตั Sงอยูต่ดิกบัสถานเีจอาร ์ ซปัโปโร เป็ 
นทั Sงหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครื+องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสืSอผา้แฟชั+นวัยรุน่,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื+องสําอาง อาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตั Sงอยูท่ี+ชั Sน 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ที+ระดบั ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศันเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั Sงกลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ+าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ั Sงอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุม่ตกึ ยา่นซู



ซกูโินะ สอ่งสวา่งที+จดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ+งที+ชั Sน 10 
เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ+งมอียูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ย
ไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัdวขึS น จดุชมววิราคา
ประมาณ 700-1000 เยน) 
ยา่นซูซูกโินะ ตั Sงอยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้ ิ นซซูกูโินะ 
เมอืงซัปโปโร โดยอยูถ่ัดลง มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซึ+งถอืเป็ นยา่นที+คกึคกัและม ีชวีติชวีาที+สดุของ
ซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ+าคืนที+มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟ
โฆษณาสสีนั ตา่งๆ บนตกึที+ตั Sงอยูใ่นยา่นแหง่นีS นอกจากนัSนยงัเป็น
แหลง่ชอ้ปปิSง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรี
ตา่งๆ ทั Sงไนทค์ลบั บาร ์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 
4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกที+นักทอ่งเที+ยวจะนยิมมา ณ สถานที+แหง่น ี - ทานุกโิคจเิป็นแหลง่
ชอ้ปปิS งอาเขตบนถนนคนเดนิที+มหีลงัคามงุบงัแดดบงัฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตั Sงเรยีง
รายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตั Sงขวางในแนว ตะวนัออก-ตะวนัตก อยูร่ะหวา่งสถาน ี Subway Odori และ Susukin 
เพื+อไมเ่ป็ นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํ+าตามอธัยาศยั 
(อาหารเทีAยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 
"ทีAพกั: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีAหา้            ซปัโปโร – สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ         
                       ! เชา้ 
 
เชา้  !  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืMอทีA 7) 
    ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะเพืAอเช็คอนิเดนิทางกลบั   
10.30  น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีAยวบนิทีA TG671   
15.30 น    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

   +++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื+องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี+ปุ่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลี+ยน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื+อใหท้า่นทอ่งเที+ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง
หนา้  
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลีAยน 100 เยน เทา่กบั 31.50 บาท กรณีอตัราแลกเปลีAยนปรบัสงูขึMน 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิAมขึMน 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื+อการทอ่งเที+ยวเทา่นัSน คา่ทวัรท์ี+จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และ
ผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที+ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัSนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี+ปุ่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั Sงคา่ตัdวเครื+องบนิใหแ้กท่า่น  
เง ืAอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัMงนีMจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึMนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- หรอืสง่จอยทวัรก์บับรษัิทที+มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื+อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ+ม (ในกรณีที+ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัMง มฉิะน ัMนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัMงส ิMน  
3.การชําระคา่บรกิาร  
กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทวัรส์ว่นที+เหลอืชาํระ 25 วนักอ่นออกเดนิทาง  
**สาํคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัSนทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
กรณีทา่นมเีลขบตัรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื+องจากเป็นราคาตัdวเครื+องบนิเป็นราคาโปรโมชั+น เมื+อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื+อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Sงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที+ระบุ
ไว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที+จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั SงสิSน  รวมถงึเมื+อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ+ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิZ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั SงสิSน  
5.อตัราคา่บรกิารนีMรวม  
1. คา่ตัdวโดยสารเครื+องบนิสายการบนิไทยไป-กลบั ชั Sนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
    ตัdวกรุป๊คลาสประหยดัไมส่ามารถอพัเกรดที+นั+งชั Sนธรุกจิได ้ 
2. คา่ที+พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที+ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  



3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที+ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที+บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํSาหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครื+องบนิตามเงื+อนไขของแตล่ะสายการบนิที+มกีาร
เรยีกเกบ็  
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื+อนไขของกรมธรรม ์ 
6.อตัราคา่บรกิารนีMไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื+นๆ ที+นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื+องดื+ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีนํSามนั ที+สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ+มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัdวเครื+องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที+จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ทีAมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Mาใจจากทา่น  
รายละเอยีดเกี+ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี+ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที+จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัMนในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ัMนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืAอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีM 
1.       ตัdวเครื+องบนิขาออกจากประเทศญี+ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ+งที+ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที+อาจเกดิขึSนในระหวา่งที+พํานักในประเทศญี+ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร  
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื+อ ที+อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที+พํานักในประเทศญี+ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที+พํานักในประเทศญี+ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่+ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที+จะกระทําในประเทศญี+ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ+งที+ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Sน 
 3.       ในขั Sนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
 4.       เป็นผูท้ี+ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี+ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี+จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Sงหมดกอ่นทําการจอง เพื+อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมื+อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Sงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื+อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Sงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท̀ ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึMนในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิZการเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ+ม หากสายการบนิมกีารปรับขึSนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZในการเปลี+ยนเที+ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื+องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั SงสิSน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ+งของผดิกฎหมาย ซึ+งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั SงสิSน หากเกดิสิ+งของสญูหาย อนัเนื+องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที+ยวเอง  
6. เมื +อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Sงหมดกบัทางบรษัิทฯ แล ้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื+อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั Sงหมด  
7. รายการนีSเป็นเพยีงขอ้เสนอที+ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Sงหนึ+ง หลั งจากไดส้ํารองโรงแรมที+พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ+งอาจจะปรับเปลี+ยนตามที+ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื+องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที+เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี+ / ปลอดบหุรี่
ได ้ โดยอาจจะขอเปลี+ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี+พัก ทั SงนีSข ึSนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 10วนักอ่นการเดนิทาง มิ
ฉะนัSน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Sงสิ Sนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัSน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื+องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที+ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทําที+สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี+ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ+ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญี+ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที+ยวและ ชอ้ปปิSงแตล่ะสถานที+นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ+งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Sงที+ตอ้งเรง่รบี เพื+อใหไ้ดท้อ่งเที+ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํSาดื+มทา่นวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันทํา ทัวรเ์ต็มวันเริ+มในวันที+2ของการเดนิทางถงึวันที+4ของการเดนิทาง รวม
จํานวน2ขวด 



15. การบรกิารของรถบสันําเที+ยวญี+ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี+ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชั+วโมง อาทิเชน่ เริ+มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัSน มอิาจเพิ+มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั SงนีSข ึSนอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัSนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิZในการปรับเปลี+ยนเวลาท่องเที+ยวตามสถานที+ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที+บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที+ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที+ยว เทา่นัSน  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื+อนไขกรมธรรมของบ
รษัิทฯได ้ และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื+อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์   (ทา่นสามารถซืSอประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั+วไป และควรศกึษาเงื+อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั Sงสิ Sนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัSน  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื+องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที+ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทําที+สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+น ๆ  

  

    


