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ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) MAGIC HOKKAIDO TG 6D4N 

MAGIC HOKKAIDO [TG] 6D4N  

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติไทย THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีน้ าหนักกระเปา๋
ขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม 

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พักออนเซ็น 1 คืน/โอตารุ 1 คืน/ซปัโปโร 
2 คืน 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ : หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ  บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” น่ังกระเช้า
ไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ าตาล โนโบริเบ็ทสึ ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว
และกล่องดนตรี ซปัโปโร หอนาฬิกาไอน้ า โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า หอ
นาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ชอ้ปปิง้ยา่นซซึึกิโนะ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ 
MITSUI OUTLET MALL 

เปดิประสบการณ์การแชอ่อนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญี่ปุ่น 

พิเศษ!!! อ่ิมอรอ่ยกับเมนบุูฟเฟต์ป้ิงย่าง YAKINIKU + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

แบบฉบับของญี่ปุ่น 

พร้อมบริการเครื่องดืม่ เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อัน้ และเมนวูาไรตี้บุฟเฟต์ให้ท่าน
ไดอ้ิ่มแบบไม่อั้นอย่างจุใจ 

พาเที่ยวทุกวัน พร้อมอาหารทุกม้ือ ไม่มีวันอิสระ!!! 
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ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) MAGIC HOKKAIDO TG 6D4N 

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

2  ซิโตเซ ่– หมูบ่้านนินจาดาเตะจิดาอมิูระ – บ่อโคลนเดือด“จิโกกุดานิ” – โนโบริเบท็สึ 

3  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ าตาล – โรงกล่ันวิสก้ีนิกกะ – เมืองโอ
ตารุ  

4  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเ์คร่ืองแก้วและกล่องดนตรี– เมืองซับโปโร 
– โรงงานช็อกโกแล็ต – ยา่นทานุกิโคจ ิ– ช้อปปิง้ย่านซึซึกิโนะ  

5  อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิต
ซุยเอา้ท์เล็ต 

6  สนามบินซโิตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี่ยว 

06 - 11 Nov 2018  47,999  46,999 45,999 6,900 9,900 

13 - 18 Nov 2018  47,999  46,999 45,999 6,900 9,900 

20 - 25 Nov 2018  47,999  46,999 45,999 6,900 9,900 

27 Nov - 02 Dec 2018  47,999  46,999 45,999 6,900 9,900 

04 - 09 Dec 2018  49,999  48,999 47,999 6,900 9,900 

11 - 16 Dec 2018  47,999  46,999 45,999 6,900 9,900 
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ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) MAGIC HOKKAIDO TG 6D4N 

รายละเอยีดทัวร ์

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

20.30  คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศช้ัน 4 
เคาน์เตอรC์ สายการบินไทย (TG) 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษทัฯคอยให้การต้อนรบัและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ้นเครือ่ง 

23.45  ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น                         

โดย สายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG670 (บริการอาหารและน้ าดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 ซิโตเซ ่– หมูบ่้านนินจาดาเตะจิดาอมิูระ – บ่อโคลนเดือด“จิโกกุดานิ” – โนโบริ
เบ็ทสึ 

08.30  เดินทางถงึ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากรญีปุ่่น พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ 

 

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญอ่ันดับสองของญ่ีปุน่รองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ตําแหน่งเหนือ
สุดของประเทศ เดมิเกาะฮอกไกโดเป็นทีอ่าศยัของชนพื้นเมอืงดัง้เดิม คอื ชาวไอนุ ซึ่งมี
วัฒนธรรมคล้ายกบัอินเดียนแดงของอเมรกิา คําว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมอืง
ที่มีแม่นํ้าไหลผ่าน ภมูปิระเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเตม็ไปด้วยทุ่งหญ้า ทุง่นา ปา่ ภูเขา 
ทะเลสาบ แม่นํ้า และ ปลอ่งภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนที่มทีศันียภาพงดงามเหมาะสําหรบั
การทอ่งเทีย่วเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี จากน้ันนําท่านเดินทาง
ถึง หมูบ่้านนินจาดาเตะจิดาอมิูระ หมูบ่้านแห่งน้ีเป็นทีร่วบรวมเหลา่ซามุไรผูก้ล้าสร้าง
ขึ้นเพือ่จําลองบรรยากาศของบ้านเรือนสมยัเอโดะของญ่ีปุ่น  นักทอ่งเทีย่วสามารถเข้า
ไปรับชมการแสดงละครสมยัเก่า การแสดงนินจา  สนุกสนานบ้านจําลองของนินจา 
พร้อมเก็บภาพความประทับใจกบัเหล่าซามุไร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากน้ันนําท่านชมความแปลกของธรรมชาตทิี ่“จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บอ่
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ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) MAGIC HOKKAIDO TG 6D4N 

โคลนเดอืดที่ธรรมชาตไิด้สร้างสรรคข์ึ้นอดุมไปดว้ยแร่กํามะถัน ซึง่เกดิจากความร้อนใต้
พิภพเผาผลาญกํามะถันแลว้พวยพุง่ขึ้นมารวมตัวกันจนเกดิเป็นแอง่  ...สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) เมนู บุฟเฟตอ์าหาร
นานาชาต ิ

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือระดบั
เทียบเทา่ 4 ดาว 

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบ
นํ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น 

สรรพคุณการอาบนํ้าแร่: การอาบนํ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่น
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกล้ามเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดด้ขีึ้นช่วย
ขบัส่ิงอดุตันใตผ้ิวหนังและรขูมุขนทําใหผ้ิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณให้สดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 

วันท่ี 3 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ าตาล – โรงกล่ันวิสก้ีนิกกะ – 
เมืองโอตารุ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

จากน้ันนําท่านขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีท่ี
อากาศเอื้ออ านวย) ที่ได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบดิบอ่ยที่สุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีที่
ผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางทีท่ําให้เกดิทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลกูน้ี จะมี
การปะทขุึ้นมาเป็นระยะทกุ 20-50 ปี ทําให้เกดิการเปลีย่นแปลงภูมทิศัน์ของพื้นที่แถบน้ี
อยูอ่ย่างตอ่เน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดครัง้ใหญใ่นปี พ.ศ. 2486 ทําให้เกิด “ภูเขา
ไฟโชวะชินซงั” ปัจจุบันภูเขาลกูน้ีหยุดเตบิโตแล้วแต่ยงัมีควันขาวปะทอุอกมา ตาม
รอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึง่มคีวามรอ้นสูงมาก เป็นยอดเขาที่หมิะไมอ่าจปก
คลมุไดใ้นฤดหูนาว  อิสระใหท้่านได้ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์
ในอกีรปูแบบหน่ึง  จากน้ันนําท่านชม “ศูนยอ์นุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ าตาล ” หมีสีนํ้าตาล มี
ถิ่นกําเนิดอยู่แถวไซบีเรยี และที่เกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ปัจจุบันน้ีได้กลายเป็น สัตวใ์กล้
สูญพันธ์ และหาดไูด้ยากเต็มท ี อิสระให้ท่านไดใ้หอ้าหารและเพลิดเพลินกับความน่ารกั
ของเหล่าหมีสีนํ้าตาลทีอ่ยู่รวมกันเป็นฝูง และเลือกซือ้ของ ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู TEPPAN YAKI SET 

นําท่านเดินทางสู่ โรงกล่ันวิสก้ีนิกกะ(Nikka Whisky Distillery) ผลิตวิสกี้ช้ันนํา
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ของประเทศญ่ีปุ่น ตัง้อยู่ที่เมอืงโยอจิิ(Yoichi) ใกลก้บัเมอืงโอตารุ สรา้งขึ้นในปี 1934 
บริเวณน้ีมีแหลง่นํ้าทีใ่สสะอาด อากาศถ่ายเท และมถี่านหินอุดมสมบรูณ์ ซึง่เหมาะแก่
การกลั่นวิสกี้ช้ันดี และไดก้ารยอมรบัในการจดัอันดบัวิสกี้มอลตท์ีด่ี ได้รบัรางวลัมากมาย 
บริษทัวิสกี้แห่งน้ีกอ่ตัง้ขึ้นโดย Taketsuru Masataka ผู้เช่ียวชาญทีศ่กึษาเทคนิคการ
กลั่นวิสกี้เป็นระยะเวลาหลายปใีนสก็อตแลนด ์และนําความรูม้าผลติวิสกีใ้นประเทศญ่ีปุ่น 
โรงกลั่นโยอิจิเปิดใหป้ระชาชนได้เข้าชมกระบวนการผลติวิสกี้ตัง้แต่ต้นจนจบ เรยีนรู้
เกียวกบัขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ในช่วงท้ายจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑท์ี่จัดแสดง
ขอ้มลูประวตัิความเป็นมาของบริษทั และเจ้าของผูก้่อตัง้ นอกจากน้ียังมีร้านอาหาร และ
ร้านขายของที่ระลกึมากมายใหท้่านได้ซือ้เพือ่เป็นของทีร่ะลกึ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม (5) เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาต ิ

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก GRAND PARK OTARU HOTEL  หรือเทยีบเท่าระดบั 
4 ดาว 

วันท่ี 4 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑเ์คร่ืองแก้วและกล่องดนตรี– เมืองซับ
โปโร – โรงงานชอ็กโกแล็ต – ย่านทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งย่านซซึึกิโนะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

นําท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอ่กับอ่าวโอตารุ 
ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอตุสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟื่องฟู คลอง
แห่งน้ีไดถู้กใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลงัสินค้าในตวัเมอืงโอตารอุอกไปยงั
ท่าเรอืบริเวณปากอา่วใหท้่านเดินเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอัธยาศัยกบัอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทศัน์  จากน้ันนําท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคารเกา่แก่สอง
ช้ัน ที่ภายนอกถกูสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี
สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปตัยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การ
อนุรกัษ์ให้เป็นสมบัตขิองชาต ิ ให้ทา่นได้ทอ่งไปในดินแดนแหง่ MUSIC BOX และ
เลือกซือ้เป็นของฝากอิสระตามอัธยาศยั  นําท่านเที่ยวชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งทํา
เครือ่งแก้วทีม่ีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของ
จินตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเครือ่งแก้วหลากหลายใหท้่านช่ืน
ชม และเลอืกซือ้ได้ เมอืงน้ีมีช่ือเสียงในด้านการทําเครือ่งแก้วต่างๆ นําท่านชม นาฬิกา
ไอน้ าเรือนแรกของญีปุ่่น สไตลอ์ังกฤษที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกา
น้ีจะพ่นไอนํ้า มีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมอืนกบันาฬิกาไอนํ้าอกีเรอืนที่
แคนาดา ใหไ้ด้ช่ืนชมและเกบ็ภาพความประทบัใจไวไ้ว้เป็นที่ระลกึ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู HOKKE FISH SET  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหล่ง
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ผลติช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุน่ ตัวอาคารของโรงงานสร้างขึ้นในสไตล์
แบบยโุรป ที่แวดลอ้มไปด้วยสวนดอกไม ้ ซึ่งมีช็อคโกแลตทีข่ึ้นช่ือที่สุดของที่น้ี
คือ SHIROI  KOIBITO มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านได้ชมประวตัิ
ความเป็นมาของโรงงานและอิสระเลอืกซือ้ช็อคโกแลตเป็นของฝาก  จากน้ันนําท่านช้
อปปิง้ “ย่านทานุกิ โคจ”ิ ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแกก่ว่า 130 ปี ของเมอืงซัปโปโร ที่มี
ความยาวกว่า  900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านทีใ่หท้่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
อยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถกูที่มใีห้เลอืก
หลากหลายแบบที่เริม่ต้นราคาตัง้แต่ 1050 เยน ร้านขายเครือ่งสําอางร้านขายอปุกรณ์
เกี่ยวกบัสนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ  จากน้ัน
นําท่านช้อปปิง้ “ย่านซซึึกิโนะ” ที่มรี้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านใหท้่านได้เลอืกจับจ่าย
ซื้อของมากมาย เช่น ร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจิตอล เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อิเลค็ทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผ้าแฟช่ันวยัรุ่นร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาทิ SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (8) เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู สไตล์ญีปุ่่น 
(SHABU SHABU BUFFET) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 
ดาว 

วันท่ี 5 อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – 
มิตซุยเอา้ท์เล็ต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (9) 

 

นําท่านเดินทางสู่  “อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 
สถาปตัยกรรมของอาคารน้ีถอืเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทําให้นักทอ่งเที่ยว
ทอ้งถิ่นและต่างชาตริู้จกักันอย่างแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นํามา
จากทีท่ําการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารน้ีเป็น
สถาปนิกทอ้งถิ่น และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่
ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ตอ่มาถกูไฟ
ไหม้ทาํให้ตอ้งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถกูอนุรกัษ์ไวใ้ห้เป็นสมบตัทิี่มี
ความสําคัญทางด้านวฒันธรรม และสําหรบัจัดงานเลี้ยงตอ้นรับบคุคลที่สําคัญทาง
การเมืองของรัฐบาลญีปุ่่น แล้วนําทา่นชมสัญลักษณ์ของเมอืง คอื “หอนาฬิกา
โบราณ” เมอืงซัปโปโร ซึง่สรา้งขึ้นตัง้แตป่ี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถอืว่าเป็นสัญลกัษณ์คู่
เมือง นอกจากน้ียังถอืว่าเป็นสมบัตทิางวฒันธรรมอันมคี่าของชาวญ่ีปุ่น ซึ่งยงัคงบอก
เวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทัง้ยังได้รบัการอนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัลิ้ําคา่ทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของญ่ีปุ่นอกีด้วย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนน
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ซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร สีเขยีวของต้นไมท้ําให้สถานที่
แห่งน้ีเป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผอ่นหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็น
ที่ตัง้ของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบรเิวณน้ีมีร่องไมด้อก นํ้าพุ และประตมิากรรม
เป็นช้ินๆ ตัง้ประดบัอยู่ นําท่านช้อปปิง้ JR TOWER ตึกที่สูงทีสุ่ดในซปัโปโร ตัง้อยูต่ิด
กบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร แหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านค้ามากมายใหท้่าน
ได้ช้อปปิ้ง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล, เครือ่งใช้ไฟฟา้และ
อิเลค็ทรอนิคส์,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผ้าแฟช่ันวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, 
MARJORICA เป็นต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10) เมนู TEMPURA SET 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  มิตซยุเอ้าท์เล็ต “MITSUI  OUTLET”  เพลิดเพลินกบั
การช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลอืก
ซื้อกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 
เลือกดูเครื่องประดบัและนาฬิกาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI  และสินคา้อื่นๆอกีมากมายในราคาลด 30-80 % ซึ่งภายในยงัมรี้านอาหาร ร้าน
กาแฟ สําหรับให้ทา่นได้น่ังผอ่นคลายอกีด้วย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (11)    

SPECIAL: เมนูพิเศษ บฟุเฟ่ตป์ิง้ย่างสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มปูยกัษ์ 3 ชนิด คอื ปูสุไว ปขูน 
ปทูาราบะ ปูนํ้าเย็นแหง่เกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รบัการกล่าวขานจากนักโภชนาการญ่ีปุ่น ว่า
เป็นปูนํ้าเย็นที่มีรสชาตอิรอ่ยที่สุดใหท้กุท่านได้อิม่อรอ่ยกันแบบไมอ่ั้น            

พิเศษ!!! ++ บรกิารเครือ่งดืม่ เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไมอ่ั้น++ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก  NEW OTANI INN SAPPORO  หรือเทียบเท่าระดบั 
4 ดาว 

วันท่ี 6 สนามบินซโิตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช”่ 

10.30  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดย สายการบินไทย  เทีย่วบินท่ี TG671 (บริการอาหารและน้ าดื่มบนเคร่ือง) 

15.30  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ
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*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบินหรอืการจราจรเป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนํา
เที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมาย ของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาไดโ้ดย

มัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆ เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง**** 

โปรดทราบเงื่อนไขตา่งๆ ดงัน้ี :  

1)  โรงแรมที่พกัที่ระบใุนรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง 
โดยจะใช้อยูใ่นระดบัเดยีวกัน ทางบรษิัทจะแจ้งใหท้่านทราบกอ่นการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 
วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น หอ้งพกัคอ่นข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มหีอ้งพกัสําหรบั 3 ท่าน ซึง่ท่าน
อาจจะตอ้งพักเป็น หอ้งที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไมม่ี
เตียงคู่ อาจจะมีแค่เพยีง 1 เตียง สําหรบันอน 2 ท่านเท่าน้ัน และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 2 เตียงเตม็ 
ทางบริษทัขออนุญาตจัดหอ้งพกัให้ทา่น แบบพกัท่านเดยีว/หอ้ง 

*** กรณีที่ลกูค้าตอ้งออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลท์ตอ่ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ ให้
ทราบกอ่นทําการออกตั๋ว มฉิะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน *** 

ราคาทัวร์รวม 

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลบั พรอ้มคณะ ช้ันประหยดัพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้) 

2.ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 

3.ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

4.ค่าที่พกัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทยีบเทา่ 

5.ค่ารถรบั–ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 

6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแหง่ทีม่ ี

7.นํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 

8.ค่าไกดท์อ้งถิ่นนําท่านทอ่งเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

9.ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง 



 
 

9 

ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) MAGIC HOKKAIDO TG 6D4N 

–การชดเชยอบุัติเหตุส่วนบคุคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง
1,000,000บาท 

–ค่ารักษาพยาบาลตอ่อุบตัิเหตไุม่เกิน 500,000  บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่ริษทัไดท้ํา
ไว้ ) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่ทาํหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซกัรดี, มินิบารใ์นห้อง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิม่ กรุณาติดตอ่หัวหน้าทัวร์
แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2.ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ท่าน 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
หรือตอ้งการใบก ากับภาษี) 

4.ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5.ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีทีไ่มใ่ช่พาสปอรต์ไทย กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยู่ 4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รปู แล้วทางบริษทัฯจะเป็นผูด้ําเนินการยื่นวซี่าใหท้่านโดยจ่ายคา่บรกิาร
ต่างหาก (สําหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจ้าของหนังสือเดินทางตอ้งทําเรือ่งแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเอง
กอ่นจะยื่นวซี่า) ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรบัพาสปอรต์ต่างด้าว (ลกูค้าต้องเป็นผู้ชําระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้ริการ 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือ ชําระทัง้หมด 

2.ส่วนที่เหลอืชําระกอ่นเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลอืตามเวลาทีก่ําหนด ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการบอกยกเลกิการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบรูณ์กต็อ่เมือ่ได้ส่งแฟกซ์ หรอื อีเมล์ ใบจองทัวรใ์หก้บัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายช่ือของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรต์ผู้เดนิทาง (จะตอ้ง
มีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

4.ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ 
มิฉะน้ันทาง บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวร์ชําระเงินคา่จองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิ
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ให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนค่าทัวรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ส้ิน รวมถงึ เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการ
หน่ึงหรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาคนืไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้ส้ิน 

หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลกิการเดินทางในกรณีที่จํานวนผู้เดินทางต่ํากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดย
บริษทัฯจะแจ้งใหท้ราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วัน กอ่นการเดินทาง 

2.เทีย่วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเท่าน้ัน 

4.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้ส้ิน อันเน่ืองมาจากเกดิกรณีความล่าช้าจาก
สายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกลู่กค้า) 

5.ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงิน ในกรณีทีท่่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไมค่รบ เช่น ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

6.ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไมร่ับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

8.บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูค้าทีม่ีวตัถปุระสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเทา่น้ัน  

9.ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบินและภาษีนํ้ามันปรบั
สูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบินและภาษีนํ้ามันตาม
สถานการณ์ดงักล่าว  

เร่ือง การยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญีปุ่่นใหกั้บคนไทยเร่ิมบงัคบัใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยทีม่ีวตัถปุระสงค์เพือ่การพํานัก
ระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเริ่มบงัคบัใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักใน
ประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วัน (หากผูย้ื่นประสงค์จะพํานักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทาํงาน หรอืมี
วัตถปุระสงคอ์ื่นๆ จะต้องยื่นขอวซี่าตามปกติ) 
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เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืงเพ่ือยืนยันการมีคณุสมบัติการเขา้ประเทศญีปุ่่น มี
ดังต่อไปน้ี 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ บริษทัจะเป็นผูด้ําเนินการออก
เอกสารดังกล่าว) 

2. ส่ิงทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 

3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งทีพ่ํานักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทัวร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ําเนินการออกเอกสารดังกล่าว) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น(ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทัวร์ ทางบริษัทจะเป็น
ผู้ดําเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซี่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยูม่ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิการ
พํานักระยะส้ัน 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิี่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 


