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หากทา่นมีความจ าเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบิน

เพ่ือยืนยนักบัทางเจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซ้ือตัว๋เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทาง

ได ้อนัเน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมว่า่จะเป็นการยกเลิกเที่ ยวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน การยุบ

เที่ ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการควบคุมของทาง

สายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน้ันเหตุผลเหลา่น้ี อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน อน่ึง บริษทัฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดินทาง ขอ

อภยัในความไมส่ะดวก 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิประตูทางเขา้หมายเลข 2 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัรอใหก้ารตอ้งรับ พรอ้มทัง้แจกเอกสารในการ

เดินทางและอ านวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซ ่โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

6.50 ชั่วโมง)  

 

 

 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซปัโปโร (ชิโทเซ่) 

TG670 23.55-08.20+1 

   - 

2 ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกดุานิ 

เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดงัอิฐแดง 

นัง่กระเชา้ชมวิว ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 

   HAKODATE HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

BUFFET นานาชาติ+

Onsen 

3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟ 

โชวะชิงซงั-กระเชา้ไฟฟ้าอุซซุงั-ศูนยอ์นุรกัษห์มี 

ทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

BUFFET ขาป+ูOnsen 

4 โรงงานช็อคโกแลต-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา 

สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซยุ เอา้ทเ์ลท 

   ART ASAHIKAWA 

หรือเทียบเท่า Onsen 

  5 สวนสตัวอ์าซาฮิยามะ-หมู่บา้นราเมง-สุนขัลากเล่ือน 

ลานสกี-ถนนคนเดินเฮวะ อิออนมอลล ์ 

   ART ASAHIKAWA 

หรือเทียบเท่า Onsen 

  6 คลองโอตาร-ุพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิดต้ี-รา้น LETAO- JTC ดิวต้ีฟรี 

เนินพระพุทธเจา้-ถนนทานุกิโคจิ 

   SAPPORO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

  7 ซปัโปโร (ชิโทเซ่) – กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

TG671 10.00-15.50 

    

2

0 

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกดุานิ-เมืองฮาโกดาเตะ-ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ 

                                       โกดงัอิฐแดง-นัง่กระเชา้ชมวิว ณ เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ น เร็วกว่า

เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! 

ประเทศญ่ีปุ่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและ

จบั *** 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถาน

ตากอากาศและน ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

เกาะ ฮอกไกโด ซ่ึงมีน ้ารอ้นท่ีแตกตา่งกนั 

11 ชนิด นับเป็นน ้ารอ้นท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดของญ่ีปุ่น ภายในเมือง

แหง่น้ีเต็มไปดว้ยโรงแรมและท่ีพกัสไตลญ่ี์ปุ่น

เรียวกงัมากมาย น าทา่นชม จิโกกดุานิ 

หรือ หุบเขานรก ซ่ึงเกิดจากภูเขาไฟท่ียงัไม่

ดบั ถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควนัและกล่ิน

ของก ามะถนั ชมบอ่น ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียงัคงอยู ่

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตัง้อยูป่ลาย

สุดทางตอนใตข้องเกาะ มีช่ือเสียงดา้นทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ในอดีต

เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีทา่เรือส าหรับเปิดการคา้ระหวา่งประเทศในชว่งหลงัจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดร้ับ

อิทธิพลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มียา่นท่ีอยูอ่าศยัของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก แลว้น าทา่น

เดินชมเมืองท่ี ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi District) แตก่อ่นบริเวณทา่เรือเมืองฮาโกดาเตะ เป็น

ท่าเ รือแรกท่ีเ ปิดให ้มีการคา้ระหว่าง

ประเทศในปี 1854 ในชว่งส้ินสุดยุคญ่ีปุ่น

แบง่แยก ดงัน้ันท าใหมี้ผูค้า้จ  านวนมาก

จากรัสเซีย จีน และชาติตะวนัตก ไดย้า้ย

ถ่ินฐานมาอาศยัอยูใ่นเมืองฮาโกดาเตะ

แห่งน้ี ซ่ึงปัจจุบนัยังคงมีอาคารสไตล์

ตะวันตกและส่ิงก่อสร้างท่ี มี ช่ือเสียง 

ไ ด ้แ ก่  ห ้อ ง โ ถ ง อ นุ ส รณ์ ส ไ ตล์ จี น 

( Chinese Memorial Hall) , ศ า ล า

ประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate 

Public Hall), โบสถร์ัสเซียออโธด็อกซ์ (Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลองักฤษเกา่ (Old British 

Consulate), บา้นเกา่ตระกูลโซมะ (Old Soma Residence), วดัฮิงาชิฮอนงนัจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ  

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH44Pt0qDjAhXQ7XMBHSNcBvYQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.hakodate.travel%2Fth%2Ftop7%2Fmotomachi%26psig%3DAOvVaw3nmRWClWW7pzVqy5Dt-4ut%26ust%3D1562514647998862&psig=AOvVaw3nmRWClWW7pzVqy5Dt-4ut&ust=1562514647998862
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(Hakodate Higashi Honganji) , โบสถ์อิปิสโคปัล  (Episcopal Church) ,โบสถ์โมโตมาจิโรมันคาธอลิค 

(Motomachi Roman Catholic Church)จากน้ันใหท้า่นเดินชมโกดงัอิฐแดงริมน ้า (Red Brick Warehouses) 

ไดป้รับปรุงมาจากคลงัสินคา้อิฐสีแดงท่ีเคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยูริ่มแมน่ ้าของอา่วฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถาน

บนัเทิงท่ีใหบ้รรยากาศเกา่ ๆ นอกจากรา้น

ขายของท่ีระลึกท่ีทนัสมัย เส้ือผา้แฟชั่น 

ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และร้าน

ขนมหวานแลว้ ยงัมีรา้นอาหาร ลานเบียร์ 

โบสถส์ าหรับจดัพิธีแตง่งาน และบริการ

ลอ่งเรือเพ่ือชมวิวทิวทศัน์ของอา่วฮาโกดา

เตะอีกดว้ย แลว้น าทา่นเดินทางไปยงัยอด

เขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มี

ความสูง 334 เมตร ตัง้อยูใ่นป่าทางตอน

ใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮา

โกดาเตะ ในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่งท ัง้กลางวนัและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม นับเป็นจุดชมวิวติดอนั

ดนั 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น ร่วมกบัภูเขาอินาซะ (Mount Inasa) ท่ีนางาซากิ (Nagasaki) และภูเขา

รอคโค (Mount Rokko) ท่ีโกเบ (Kobe) บนยอดเขามีจุดชมวิวมีรา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก   

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) 

พกัท่ี  HAKODATE HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

อิสระใหท่้านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน)  

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)    ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ป้อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชินซนั 

                                                 กระเชา้ไฟฟ้าอุสุซงั-ศูนยอ์นุรกัษห์มี ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

น าท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning 

Market) มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ชว่งตึก เปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่

ตอนเชา้ตีหา้ถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด 

เชน่ ปูอลาสกา้ ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทัง้

ผ ล ไ ม ้ ต า ม

ฤ ดู ก า ล 

บ ริ เ ว ณ

ใกลเ้คียงมีรา้นอาหารหลายรา้น เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ Uni-

Ikura Domburi (ขา้วเสิรฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเลและไข่

ปลาแซลม่อน) น าทา่นถา่ยรูปและชมป้อมโงเรียวคาคุ 

หรือ ป้อมดาว 5 แฉก เป็นบริเวณที่ มีพ้ืนท่ีขนาดใหญรู่ปดาว 

ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ลกัษณะป้อมจะเป็นสไตล ์
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ตะวนัตก บริเวณสวนเขา้ชมฟรี หากท่านจะข้ึนหอคอยชมวิว มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมประมาณ 840 เยน 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียงแบบ JAPANESE SET (4) 

น าทา่นชม ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนใหม ่มีอายุนอ้ยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 

เกิดข้ึนโดยการเกิดแผน่ดินไหวและกอ่ตวัข้ึนบนพ้ืนท่ีราบทุง่ขา้วสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-

1945 สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบนัยงัคงมีควนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปลอ่งภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหง่น้ีต ัง้อยูใ่กลก้บั

ภูเขาไฟอุสุ  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทา่น นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพ่ือชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา่ จากจุดชมวิวดา้นบน ทา่น

สามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) 

และจุดชมวิวอีกแหง่หน่ึงก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและ

หลุมขนาดใหญท่ี่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 

1977 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง  2 ปี จน

กลายเป็นภูเขาโชวะดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั ภูเขาไฟอุสุ 

(Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ียงัไมด่บัสนิท มีความสูง 733 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีท่ีผา่นมาเกิด

การปะทุข้ึน 4 ครั้ง คือ ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 

1977 และปี 2000 ซ่ึงท าใหเ้ถา้ถา่นจ านวนมากพุง่

ออกมาเป็นระยะทางไกลท าลายอาคารตา่งๆ จากน้ัน..

น าทา่นชม ศูนย์อนุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (BearPark) 

เ ป็นสถานท่ีเพาะพันธุ์หมีสีน ้ าตาล นักท่องเ ท่ียว

สามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน ้าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัที่ ไมดุ่รา้ยโชวลี์ลา 

ออ้นขออาหารจากนักทอ่งเที่ ยว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกวา่น้ีก็สามารถเขา้ไปยงั

หอ้งสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็น

หมีสีน ้าตาลเดินผา่นไปมา และไดยิ้นเสียงและกล่ิน

ของหมีผา่นรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากน้ียงัยัง

ขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเท่ียวไดป้้อน

อาหารหมีอีกดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง 

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยาน  แหง่ชาติชิ
โกทสุ เป็นทะเลสาบที่ เกิดจากแอง่ปากปลอ่งภูเขาไฟท่ี

มีขนาดใหญอ่นัดบัสามของญ่ีปุ่น  และผลจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟท าใหมี้ลาวาทบัถมจนปิดกัน้ทางน ้า 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKq5C_jKLjAhUDSY8KHQznBdoQjRx6BAgBEAU&url=https://imaginetourservice.com/programetourcode-GO2CTS-TG013&psig=AOvVaw1R8PI1jdYBKQPLPxcdZezQ&ust=1562564421479681
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ไหลไมใ่หอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลงัมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซงั สว่นดา้นหนา้มีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพ

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามอยา่งย่ิง จนไดช่ื้อวา่เป็นวิวท่ีงดงามท่ีสุดอนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 

 พกัท่ี TOYA HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

อิสระใหท่้านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน)  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  โรงงานชอคโกแลต-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซยุเอา้ทเ์ลต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เชา้น้ีน าทา่นเดินทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานท่ีผลิตชอคโกแลตท่ีข้ึนช่ือของเมืองซปัโปโร 

โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่ท ัง้เกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหท่้าน

ถ่ายรปูบริเวณดา้นนอก ไม่รวมตัว๋ค่าเขา้ชมภายใน)  จากน้ันน าทา่นชม อดีตศาลาท่ีวา่การของฮอกไกโด 

(ตึกอิฐแดง)  เป็นตึกสไตลนี์โอบารอค มีลกัษณะพิเศษท่ีมีหลงัคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลกัษณ์ 

เปรียบเสมือนอนุสาวรียก์ารบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบนัไดร้ับ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ จากน้ันน าทา่น

ชมหอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาท่ี

ด ารงอยูใ่นฐานะสัญลกัษณ์ของซปัโปโร มีหน้าปัดนาฬิกาทัง้ส่ี

ดา้นท่ีท  าจากอเมริกา ปัจจุบนัถือเป็นหอนาฬิกาท่ีเกา่แกท่ี่สุดของ

ญ่ีปุ่น และเป็นสถานท่ีนักทอ่งเท่ียวทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถา่ยรูป

เป็นท่ีระลึก จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่ตลาดปลาโจไก (Sapporo 

Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น 

เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหน่ึงใน

ตลาดท่ีใหญท่ี่สุดของเมือง รา้นคา้ตา่งๆ จ าหน่ายอาหารทะเล 

เชน่ ปู หอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์

ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตาม

ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ  Donburi 

เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคารเมนู ชาบู (7) 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่  MITSUI OUT-

LET PARK เอา้ทเ์ลทซ่ึงเปิดตวัเป็นครั้งแรก

ในฮอกไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรับ

ทุกคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้น าจากตา่งประเทศ 

สินคา้แฟชั่นหญิงชาย  และเ ด็ก จนถึง

อุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจง้และ

สินคา้ทัว่ไป ประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 130 

แบรนด ์ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหลา่น้ี จะมี

ถึง 58 แบรนดท่ี์เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิงเปิดสาขา

ในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท่ี์เปิดตวั 
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เป็นครั้งแรกในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ีภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญท่ี่จุได ้650 ท่ีน่ัง เชน่เดียวกบั 

Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์ม เอาทเ์ลทท่ีน่ีจึงเต็มไปดว้ย

สรรพส่ิงใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเที่ ยวจากตา่งชาติไดส้มัผสั 

เย็น  อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 

 พกัท่ี  ART ASAHIKAWA หรือระดบัเดียวกนั อิสระใหท่้านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) สวนสตัวอ์าซาฮีคาวะ-หมู่บา้นราเมง-สุนัขลากเล่ือน-ลานสกี 

                                       ถนนคนเดินเฮวะ - อิออนมอลล ์   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

น าทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะ

ซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลาย

มุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนสวนสตัวแ์หง่อ่ืน ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่การเดินขบวนพาเหรดของเหลา่เพนกว้ิน 

และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในสว่น

ของนิทรรศการจะแสดงเก่ียวกบัสตัวป่์าพ้ืนเมืองของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอินทรี เครน หมาป่า และสตัวอ่ื์น ๆ 

จากทัว่ทุกมุมโลก เชน่ หมีขัว้โลก ลิง แมวใหญ ่และยีราฟ  

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่“หมู่บา้นราเมง” หมูบ่า้นราเมนอะซาฮิคาวะ ไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นรา

เมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่ท ัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมูบ่า้นราเมนท่ีรวบรวม

รา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นท่ีเดียว และยงัมี

หอ้งเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัความ

เป็นมาของหมูบ่า้นแหง่น้ีใหส้ าหรบั

ผู ้ท่ี สน ใ จ ไ ด ้ม า ศึ กษา อีก ด ้ว ย 

นอกจากน้ีราเมนยงัมีวฒันธรรม

การทานท่ีนักท่องเท่ียวอย่างเรา

ควรรู้เ พ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจคนญ่ีปุ่น

มากข้ึนน้ันคือเวลาทานหา้มคีบ

เสน้มาใส่ชอ้นกอ่นแลว้คอ่ยทาน 

แต่ตอ้งใชต้ะเกียบคีบเส ้นและ

เคร่ืองเคียงแลว้เอาเขา้ปากเลย 

ชอ้นมีไวส้ าหรับซดน ้าซุปเทา่น้ัน 

และถา้ราเมนรา้นไหนอร่อยมากๆ 
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คนญ่ีปุ่นก็จะไมเ่หนียมอายท่ีจะยกชามสด เสียงดังเป็นการใหส้ญัญาณกบัพอ่ครัววา่ “ราเมนอร่อยมาก” ย่ิงดัง

เทา่ไหร่ย่ิงอร่อยเทา่นั้น  

เท่ียง  พาท่านชิมราเมงรา้นดงั ณ หมู่บา้นราเมงตามอธัยาศยั  

น าคณะเดินทางสู ่“เมืองฟุราโน่” (Furano) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดินแถบน้ันเป็น

ดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกก่ารเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาท่ีเป็นหิมะก็จะ

เป็นลานหิมะขนาดใหญ ่น าทา่น 

ชม “สุนัขลากเล่ือน” ณ ลาน

ส กี หิ ม ะขา ว โ พลน  ให ้ท่ าน

ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเ ล่ือน 

ฟรี!!! (ไม่รวมค่ากิจกรรม

ต่างๆ) จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่

นิงเก้ิลเทอเรส(Ningle Ter-

race) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆท่ีตัง้อยูต่รงขา้มโรงแรม New Furano Prince Hotle ซ่ึงจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวก

งานฝีมือตา่งๆ สินคา้ไอดีเก๋ๆ  ท่ีอยูใ่นรา้นท่ีท  าเป็นกระทอ่มไมเ้ล็กๆทา่มกลางป่าท่ีร่มร่ืน เช่ือมตอ่ดว้ยสะพานไม ้

ภายในรา้นก็จะมีคนท างานฝีมือใหช้มพรอ้มทัง้จ  าหน่ายสินคา้ 

จากน้ันน าทา่นสู ่ลานสกี ทา่นสามารถสนุกสนานกบัลานกิจกรรมท่ีมีบริการอยูท่ี่น่ี ท ัง้แบบ Snow Raft เรือ

ยางขนาดใหญท่ี่สามารถน่ังเป็นกลุม่ หรือเด่ียว ไหลลง

จากเนินตามเนินเขาท่ีก าหนด และยงัมี Banana Boat ท่ี

ลากดว้ยสโนวโมบิวท่ีลากซิกแซกตามสันเนิน สร้าง

ความสนุกสนานต่ืนเตน้ไดม้ากเลยทีเดียว และ Sled 

ส าหรับพาหนะสว่นตวั ท่ีไหลล่งจากเนินสูง โดยใชข้า

ของผูเ้ลน่ในการบงัคบัทิศทางความชา้เร็ว และยงัมีกิจ  

กรรมหิมะตา่งๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบิว (ราคาไม่รวม

อุปกรณเ์คร่ืองเลน่ตา่งๆ)  

จากน้ันอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมืองบริเวณชอ้ปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori)   เป็นถนนคนเดิน

หลกัของเมืองอะซาฮิกาวะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป หา้งสรรพสินคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดูรอ้น

จะมีแผงขายของสด ผกัผลไม ้และอ่ืน ๆ มาเปิดขายกนัอยา่งคึกคกั ซ่ึงถนนแหง่น้ีเป็นแนวแบง่เขตระหวา่งยา่น

ธุรกิจทางฝั่งตะวนัออก กบัยา่นรา้นอาหาร และคลบั บาร์ ทางฝั่งตะวนัตก เร่ิมเปิดตัง้แตปี่ 1972 นับเป็นแหง่

แรกของญ่ีปุ่นท่ีจดัใหเ้ป็นถนนคนเดินแบบถาวร และยงัมีระบบท าความรอ้นท่ีพ้ืนเพ่ือไมใ่หน้ ้าแข็งจบัจนล่ืนในชว่ง

ฤดูหนาวอีกดว้ย และทา่นสามารถเดินขา้มฝั่งถนนมายงั อิออนมอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยม

ในหมูนั่กทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ ภายในตกแตง่ในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 

150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีรา้นเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย  

เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ ่เป็นตน้ 

ซ่ึงบางรา้นไมต่อ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรับนักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ สว่นรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจ าหน่าย

อาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหารบริการ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn7sWCnqfjAhUT4XMBHbvWBBYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.japanican.com/th/tour/detail/ACT1H01524HHA/&psig=AOvVaw3qb3RrkKn3vHP1NxCAPdGt&ust=1562740981646786
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เย็น อิสระอาหารค า่ ภายในศูนยอ์าหารของอิออน มอลล ์

 พัก ท่ี  ART ASAHIKAWA ห รื อ ร ะ ดับ เ ดี ย ว กัน  อิ ส ร ะ ใ ห ้ ท่ า น อ า บน ้ า แ ร่ ร ว ม แ บบ ญ่ีปุ่ น  

(ออนเซน)  

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)     คลองโอตาร-ุพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ-รา้นกาแฟ ฮลัโลคิตต้ี 

                                         รา้น LETAO-JTC DUTY FREE-เนินพระพุทธเจา้-ถนนทานุกิโคจิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม(9) 

น าทา่นชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุท่ีไดร้ับความนิยมถา่ยภาพ มีฉากหลงั เป็นหลงัคาอาคาร

กอ่อิฐแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถือวา่เป็นคลองท่ีเกิด 

จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถา่ย สินคา้จากเรือใหญ ่ลงสูเ่รือขนถา่ย แลว้น าสินคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดงั 

แตภ่ายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นท่ีเหลือไวค้ร่ึงหน่ึงก็ไดท้  าการปรับปรุง

เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยว ท ัง้ยงัปรับปรุงทางเดินเลียบคลองดว้ยอิฐสีแดง อิสระใหท้า่นรูปเป็นท่ีระลึก อิสระใหท้า่นรูป

เป็นท่ีระลึก จากน้ันอิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั เชน่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเคร่ือง

แกว้ ท่ีรวบรวมกลอ่งดนตรีและเคร่ืองแกว้อนังดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลือกซ้ือและเลือกชม

สินคา้พ้ืนเมืองงานฝีมือตา่ง ๆ อาทิเชน่ ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัรา้นขายกลอ่งดนตรี  ซ่ึงมี

กลอ่งดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ่โดยทา่นสามารถเลือกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตวัของทา่นเอง รา้นขาย

เคร่ืองแกว้ ท่ีมีต ัง้แตก่ระด่ิงแกว้อนัจ๋ิวไปจนถึงโคมระยา้ รา้นขายขนมอบตา่งๆ ท่ีทา่นสามารถชิมตามใจชอบ

โดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซ่ึงมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้ร่อยจนลืมอว้นกนัเลยทีเดียว และเหมาะท่ี

จะซ้ือของฝากเป็นอยา่งดี  และยงัมีอีกหน่ึงรา้นท่ีทา่นตอ้งมีเวลากบัรา้นน้ี คือรา้น LeTAO  รา้นชีสเคก้แสน

อร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท่ี้แสนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมิวสิคบอ๊กซ ์

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (10) 

น าทา่นสู ่JTC DUTY FREE อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี เชน่ เส้ือผา้ น ้าหอม ตามอธัยาศยั เม่ือถึง

เวลาอนัสมควร 

จากน้ัน  น าท่าน เ ดินทาง สู่ UNSEEN OF SAPPORO ไฮไลท์! ! !  Hill of the Buddha ห รือเ นินเขา

พระพุทธเจา้  ท่ีเป็นฝีมือการออกแบบและสรา้งสรรโดยสถาปนิกช่ือดงัของญ่ีปุ่น ทะดะโอะ อนัโดะ (Tadao 

Ando) มีจุดประสงคเ์พ่ือเป็นสถานท่ีสวดมนตภ์าวนา ในรูปแบบท่ีแปลกตาและน่าแปลกใจส าหรับบุคคลทัว่ไป ทะ

ดะโอะไดส้รา้งภูเขาคอนกรีตลอ้มรอบองคพ์ระเหลือเพียงแตเ่ศียร คอนเซ็ปการออกแบบของทะดะโอะตอ้งการให ้

ผูเ้ขา้สกัการะคอ่ยๆ เห็นองคพ์ระพุทธรูปทีละนอ้ยๆ จากจุดเร่ิมตน้ภายนอกท่ีเราเห็นเพียงเศียรของพระพุทธรูป

เทา่น้ัน 
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เม่ือเดินเขา้มาใกลข้ึ้นเร่ือยๆ องคพ์ระก็จะคอ่ยๆ ปรากฏใหเ้ห็นมากข้ึน จนเม่ือสุดทาง เม่ือผูม้าสกัการะแหงน

หนา้มองข้ึนไป ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบทัง้องค ์ ในแตล่ะฤดูกาลก็จะใหอ้ารมณ์แตกตา่งกนัออกไป ฤดูใบไมผ้ลิก็

จะรูสึ้กไดถึ้งความเขียวจี ชว่งซมัเมอร์ก็จะเห็นเป็นทุง่ลาเวนเดอร์สีมว่งออ่นๆ ฤดูหนาวท่ีหิมะตกก็จะเห็นเนินเป็น

พรมสีขาว เรียกไดว้า่เป็นศิลปะท่ีรังสรรคด์ว้ยธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง และในบริเวณใกลเ้คียงทา่นจะไดพ้บกบั รูป

ปั้นหินโมไอ กลุม่หินสโตนเฮนจ ์(Stonehenge)  ใหท้า่นไดส้ักการะและอิสระกบัการถา่ยรูปตามอธัยาศัย 

จากน้ันอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ียา่น ถนนทานูกิโคจิ 

แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเ บิก 

เหมาะส าหรับจบัจา่ยซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโด 

เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 

1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวนัออกและตะวนัตกของใจ

กลางเมืองซปัโปโร เช่ือมตอ่กนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งท่ี

รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่

ตอ้งกงัวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ี

เต็มไปดว้ยความคึกคกัมีชีวิตชีวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือจะเดินเลน่ชมเมืองท่ี ย่านซซูกิูโนะ (Susukino) ท่ียา่นกินด่ืมท่ีใหญท่ี่สุดของเมืองซปัโปโร  มัง่ค ัง่ดว้ยรา้นคา้

และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปที่ซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” 

เป็นซอยราเมน สามารถเลือกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้าซุปรสชาติและเคร่ืองเคียงตา่ง ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง 

พกัท่ี SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfitOJ6aLjAhXSfisKHe8sAEEQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.winnews.tv%2Fnews%2F17516%26psig%3DAOvVaw2GXB-a5HCLUq5MlaMTVgGL%26ust%3D1562589313817408&psig=AOvVaw2GXB-a5HCLUq5MlaMTVgGL&ust=1562589313817408
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik4aLjx67NAhVLK48KHUOqCLgQjRwIBw&url=http://japan.holidaythai.com/2014/05/blog-post_1994.html&bvm=bv.124272578,d.c2I&psig=AFQjCNHlwBhc0_ZphcUq9hdXkVqpfKlcdA&ust=1466235690400645
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วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)   ซปัโปโร (ชิโทเซ่)-กรงุเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา้ หากโรงแรมเตรียมอาหารเชา้ไม่ทนั ขออนุญาตจดัเป็น BOX SET (11) 

07.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินชิโทเซ่ เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระออกเดินทาง

จากเมืองซปัโปโร กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ ยวบินท่ี TG671  

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง) *บริการอาหารรอ้น และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ ่ 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

*** ขอความกรุณาทุกทา่นอา่นและศึกษาขอ้มลูทัง้หมดกอ่นการจอง  

เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งทา่นและบริษัทฯ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน ท่านละ 

ราคาไม่รวมตัว๋ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

06-12 DEC 19 49,999 39,999 15,900 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** ราคา INFANT ท่านละ 15,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (ถา้มี)ท่านละ 2,000 บาท/ทริป  

 (ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 

(คา่ทิปหวัหนา้ทัวร์แลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 

 

 

 

         ร   อ  นเงือ่น   นบ         เอ    เ ือ่ ร    น   ง            นเอง       ร เง น      ง
บร         อื      น    อ ร บเงือ่น                ร  เ    ่น   งเงือ่น          

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 ร     เ  น  ง        ง  ง     รอื   ง ร เ             ร   รอง    เครือ่งบ น  รอื  น   น 
อืน่   เ ือ่   เ  น  ง        บ    น  บ น    รร       งบร          ร บ    อบค         เนือ่ง   เ  น
ค           น่อ เ นอื     ร  ร  

 

อ นเนือ่ง          อ     เ     ร    ง รร      เ     ร    ง  รเ อืง       ร ร  ร      รบ น
 รอืเ              ง     งน    ค  น ง  งค     อ     ค   เ  น           ร    น  อง   เ  น  งเ  น   ค   
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อตัราค่าบริการรวม 

▪ คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

▪ คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

▪ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่รถน าเที่ ยว ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม        คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในหอ้ง
และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซา่ตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจา่ยเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืนรอ้งขอวีซา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน(ถา้มี) ทา่นละ 2,000 บาท/ทริป ช าระท่ีสนามบินในวนัเช็คอิน (คา่ทิปหัวหน้าทวัร์แลว้แต่

ความพึงพอใจของทา่น) 

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 30,000 บาท พรอ้มกบัเตรียมเอกสารสง่ให ้

เรียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่น

ก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมติั 

➢ หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการลา่ชา้ของสายการบินระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

➢ ไมส่ามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะ
สายการบินกอ่น 7 วนัของการเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างน้อย 30 

ท่าน ในกรณีน้ีบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รบัผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัที่ น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง

บริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั

การเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ อาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เชน่ เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง 

เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั 
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❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
❖ บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

❖ บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ ยวเอง  

❖ เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

❖ กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

❖ การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่ เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

มิฉะน้ันบริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบัเทา่น้ัน 

❖ ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเที่ ยวตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเที่ ยวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวน
สิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดร้ับบริการ หากระหวา่งเดินทาง 

สถานท่ีทอ่งเที่ ยวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไม่

วา่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 
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❖ บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบสั
น าเที่ ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตตา่งชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซา่ในการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น

ดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในสว่นน้ันๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผูเ้ดินทางไมไ่ดข้อวีซา่ จะถือวา่

เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

❖ หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใด

หน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางสายการบิน หรือ 

เจา้หนา้ท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ

เดินทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศ

เพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่ โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาท่ีบริษทัเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไมอ่อกบตัรโดยสาร ทา่นสามารถ

เปล่ียนแปลงไดไ้มมี่คา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสว่นใหญต่ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีข้ึนอยู่

กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้ส้ิน 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ  

จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


