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โดยสายการบินประจ าชาติ การบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%  

 
          
 

               

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ- ชิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติ  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE   

 ชอ้ปป้ิงเตม็ที่กบัน ้ าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม  
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พักโซอุนเคยีว1 คนื / โอตารุ1 คนื และซัปโปโร 2คนื 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท์  ชมดอกไมส้วนชิกิไซโนะโอกะ  ฟาร์มโทมิตะ  บ่อน ้ าสีฟ้า  น ้ าตกฮิโรชิเงะ 
 เที่ยวหมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวา่  นัง่กระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ ชมคลองโอตารุ พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้และกล่องดนตรี 
 เมืองซปัโปโร โรงงานช็อกโกแลต หอนาฬิกาโบราณ อาคารที่ท  าการรัฐบาลเก่า ศาลเจา้ฮอกไกโด  
 ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมยา่นดงั  ถนนทานุกิโคจิ  มิตซุยเอาทเ์ล็ท 
 เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญี่ปุ่ น 

พิเศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ป้ิงย่าง YAKINIKU + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญี่ปุ่ น 
พร้อมบริการเคร่ืองดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟต์ให้ท่านได้อิ่มแบบไม่อั้นอย่างจุใจ 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่ัก 
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนามบินชิโตเสะ - ฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สระ
น ้าสีฟ้า (Blue Pond) - น ้าตกชิโรฮิเงะ - เมืองโซอุนเคียว  

   
SOUNKYO KANKO 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
หุบเขาโซอุนเคียว - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า - ฟุ
ราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองโอตารุ 

   
GRAND PARK OTARU 

 หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองโอตารุ - กระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ - คลองโอตารุ - 
พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้และกล่องดนตรี - เมืองซปัโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลต - ถนนทานุกิโคจิ  

   
VESSEL HOTEL 

NAKAJIMA KOEN 
 หรือเทียบเท่า 

5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - อาคารท่ีท าการ
รัฐบาลเก่า - พิพิธภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร - เมืองคติาฮิโรชิมะ – มติซุย
เอ้าท์เลต็ 

   
VESSEL HOTEL 

NAKAJIMA KOEN 
หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   - - 

 
อัตราค่าบริการ 

 
 

เดอืนมิถุนายน 27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 41,999.- 

เดอืนกรกฎาคม 17-22 ก.ค. 2562 41,999.- 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ราคาท่านละ 28,999.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900.- 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

   ( – / -/ -) 
20.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C                             

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่ น    

โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 

 
วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ - ฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) - น ้าตกชิโรฮิเงะ     
  เมืองโซอุนเคยีว 

   ( – / อาหารกลางวนั / อาหารเย็น)          
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น                

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี่ปุ่ น พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเยน็และแห้งประกอบกบัดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึง
เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะ
ขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู JAPANESE SET 
  จากนั้นน าท่านสู่ เมืองบิเอะ เป็นเมืองเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมิทศัน์ที่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ 

วธีิที่จะเพลิดเพลินไปกบัเสน่ห์ของเมืองน้ี คือ การขี่จกัรยาน หรือขบัรถผ่านเนินเขา และเยีย่มชมทุ่งดอกไม้
ระหวา่งทาง น าท่านชม สวนชิกิไซโนะโอกะ เนิน 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจงั หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลกัษณ์
ของสวน ชิกิไซโนะโอกะ คอยตอ้นรับนกัท่องเที่ยว ชมดอกไมน้านาพนัธุ ์ตามฤดูกาล อาทิ ดอกลาเวนเดอร์ 
และทุ่งดอกไมห้ลากสี ที่ไดรั้บค านิยมและค าชมวา่จดัสวนไล่สีไดส้วยงามที่สุด นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมหลาย
อยา่งเช่น ขบัรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเล้ียง Alpaca และในช่วงฤดูหนาวจะเปิดเป็นลานสกี พร้อม
กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)  น าท่านเดินทางสู่ สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยูฝ่ั่งซ้ายของ
แม่น ้ าบิเอะกาวา ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน ้ าพุร้อนชิโรกาเนะ(Shirogane Onsen) 
ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งช่ือตามสีของน ้ าที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดย
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เกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพือ่ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟโทคาชิ ที่ปะทุขึ้นเม่ือปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง จากลาน
จอดรถใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน ้ า อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บความประทบัใจ 
หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกชิโรฮิเงะ เป็นน ้ าตกที่มีความสวยงาม ติด1ใน5 ของน ้ าตกที่สวยที่สุดบน
เกาะฮอกไกโด น ้ าตกแห่งน้ี มีความสูงประมาณ 30 เมตร ซ่ึงน ้ าที่ไหลลงมานั้นเป็นน ้ าบาดาลที่ออกมาจาก
รอยแตกของหนา้ผาไหลลงสู่แม่น ้ าบิเอะ ความโดดเด่นของสีแม่น ้ าที่เป็นสีฟ้าอมเขียว เป็นอีกไฮไลทท์ี่พลาด
ไม่ได ้หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโซอุนเคยีว 

 
 
 
 
 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูบุฟเฟต์  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    SOUNKYO KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้ าแร่เพือ่สุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้ าแร่ในแบบของญี่ปุ่ น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ขึ้นช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนังและรูขุมขนท า
ใหผ้วิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด 
 

วันที่สาม หุบเขาโซอุนเคยีว - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองโอตารุ 
   ( อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)          

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)                                    
น าท่านเดินทางสู่  หุบเขาโซอุนเคยีว เป็นหุบเขาที่มีความสวยงามและเป็นที่ตั้งของน ้ าตกที่สวยที่สุดและเต็ม
ไปดว้ยความงามของแนวหน้าผา ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอา
ซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช่ื้อวา่หนาวเยน็ที่สุดในฤดู
หนาวของประเทศญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอนัเป็น
เอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่าไดถื้อ
ก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคาร
หลงัคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังข้ันเทพไว้ในที่เดียว!! และยงัมีห้องเล็กๆที่จดั
แสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งน้ีให้ส าหรับผูท้ี่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้าง
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองขึ้นมาเพือ่ดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba 
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ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจา้ที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่
เช่ือมัน่ในน ้ าซุปของตวัเองว่าเป็นหน่ึงไม่แพใ้ครที่ส าคญั ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่ น 
เพราะดว้ยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่ นทุกเพศทุกวยั 

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)  

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อน าท่านชม ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มช่ือดังแห่งเมืองนากาฟุระโนะ  (Naka 

Furano) ตั้งอยูท่ี่  Hokusei Nakafurano-cho ซ่ึงอยูท่างเหนือของเมืองฟุระโนะ ภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido) 

ถึงแมจ้ะเป็นเดือนเมษายน ภายในฟาร์มโทมิตะก็ยงัสามารถชมดอกไมห้ลายหลายชนิดได ้ซ่ึงอยูภ่ายในโดม

ที่ส าหรับปลูกดอกไม้ต่างๆ ด้านในมีร้านขายของที่ระลึก มีสินคา้ที่ท  าจากลาเวนเดอร์ทั้งหลาย รวมทั้ง

ไอศกรีมกล่ินลาเวนเดอร์ ชูวครีมลาเวอนเดอร์ พดุด้ิงและเจลล่ีลาเวนเดอร์อีกดว้ย หลงัจากนั้นออกเดินทางสู่ 

เมืองโอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลินตากับ

ทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญี่ปุ่ น “โอตารุ” เป็นเมืองที่

ท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟต์ 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   GRAND PARK OTARU หรือระดับเทียบเท่า  
 
วันที่ส่ี  เมืองโอตารุ - กระเช้าลอยฟ้าโอตารุเทนกยุามะ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี -  
  เมืองซัปโปโร  - โรงงานช็อกโกแลต - ถนนทานุกิโคจิ 

   (อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)          
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)              

น าท่านขึ้นกระเช้าชมเมืองโอตารุ กระเช้าลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ ท่านสามารถชมวิวเมืองและทะเลได้
ทั้งหมด ใชเ้วลาเพยีง 4 นาที จากเชิงเขาไปยอดเขาเทน็กุยามะ ภูเขาที่อยูท่างตะวนัตกของเมือง ให้ท่านไดช้ม
ทิวทศัน์เมืองโอตารุและทะเลญี่ปุ่ นที่ถูกจดัว่าเป็น 3 ทศันียภาพอนัยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด หลงัจากนั้น
แวะชม คลองโอตารุ  ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 
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1920 ที่ยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบั
อาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์  จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่
ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบนั
นบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ  ใหท้่านไดท้่องไปใน
ดินแดนแห่ง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นของฝากอิสระตามอธัยาศยั ชม เคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท า
เคร่ืองแกว้ที่มีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยูใ่นโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ือง
แกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้น
การท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ  น าท่านชม นาฬิกาไอน ้าเรือนแรกของญี่ปุ่ น สไตลอ์งักฤษที่เหลืออยูเ่พยีง 2 เรือนบน
โลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพน่ไอน ้ า มีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนที่แคนาดา  
ใหไ้ดช่ื้นชมและเก็บภาพความประทบัใจไวไ้วเ้ป็นที่ระลึก 
 
 
 

 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7) เมนู HOKKE SET 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  

KOIBITO)  แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานสร้างขึ้นในสไตล์
แบบยโุรป ที่แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซ่ึงมีช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น้ีคือ SHIROI KOIBITO มี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือช็อคโกแลตเป็นของฝากหลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่  ถนนทานุกิโคจิ เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมี
ร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย 
ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่น่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่อีกดว้ย 

 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (8) เมนู PORK SHABU SHABU 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก     VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่ห้า   ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  
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                                 เมืองคติาฮิโรชิมะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต 
( อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)          

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
   น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด  เดิมช่ือศาลเจา้ซัปโปโร เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจ า

เกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยคุเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทั้งหมด 4 องค ์จากศาลเจา้มี
พื้นที่เช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกไม ้ให้ท่านไดส้ักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์และ
ขอพรต่อเทพเจา้ น าท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียว
ของตน้ไม้ท  าให้สถานที่แห่งน้ีเป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผ่อนหยอ่นใจ ปลายสุดของถนน
เป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้ง
ประดบัอยู ่แลว้น าท่านชมสญัลกัษณ์ของเมือง คือ  หอนาฬิกาโบราณ เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1878 ปัจจุบนั ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญี่ปุ่ น 
ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเที่ยงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมที่
ส าคญัของญี่ปุ่ นอีกด้วย หลังจากนั้นน าท่านชม อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 
สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม   น ามาจากที่ท  าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูท้ี่ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ 
อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟ
ไหมท้  าใหต้อ้งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบตัิที่มีความส าคญัทางดา้น
วฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลที่ส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น 

 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10) เมนู JAPANESE SET 

จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เป็นพพิธิภณัฑเ์บียร์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่ นและตั้งอยูใ่นซัปโป

โรการ์เดน้พาร์ค อาคารก่ออิฐแดงถูกสร้างโดยโรงงานน ้ าตาล Monbetsuในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผ้ลิต

น ้ าตาลหัวผกักาด หลงัจากส้ินสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่ นในปี ค.ศ. 1895 ความตอ้งการในตลาดน ้ าตาลลดลง 

บริษทั เบียร์ซัปโปโร จึงไดซ้ื้อ และปรับปรุงโรงงานน ้ าตาลเพื่อใชเ้ป็นโรงเบียร์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  
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มิตซุยเอ้าท์เล็ต “MITSUI  OUTLET” เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายแบรนด์ดงัระดบัโลก และ

แบรนด์ญี่ปุ่ น อาทิ MK MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯเลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 

เลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI  และสินคา้อ่ืนๆ

อีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (11)  
SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิด คอื ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูน ้าเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่ น 
ว่าเป็นปูน ้าเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น     
พิเศษ!!! ++ บริการเคร่ืองดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น++ 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก  สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
( อาหารเช้า / - / -)          

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (12) 
น าท่าน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ  

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG  เที่ยวบินที่ TG671 
                                (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************** 
 

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่ น 

สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง**** 
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โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตยีงคู่ อาจจะมีแค่เพยีง 1 เตียง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษัทขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 

อตัราค่าบริการ 
วันที่ 27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62 ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 41,999.- 
 เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตียง) 41,999.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 40,999.- 
จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 28,999.- 
พกัเดีย่วเพิม่  9,900.- 

 

วันที่ 17 - 22 ก.ค. 62 ราคา (ท่านละ) 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 41,999.- 
 เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตียง) 41,999.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 40,999.- 
จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 28,999.- 
พกัเดีย่วเพิม่  9,900.- 
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*** เดก็อายุต า่กว่า 2 ปี ราคา 6,900 บาท *** 

*** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกต๋ัว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยดัพร้อมภาษี
สนามบินทุกแห่งตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
 (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2–3 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG)  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ     (หากท่านตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  

(ปกติ 30 กก.) 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจ้ง
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระ
ดว้ยตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 25 วัน กรณีที่ไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่ก  าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางที่สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ) 
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4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลิกและคนืค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จ  านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

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

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน   
9. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ ามนั ณ ปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ ามนัปรับสูงขึ้น บริษทัฯ 

สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เติมตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ ามนัตามสถานการณ์ดงักล่าว   
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เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่
ประสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่ น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พ  านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ  านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ  านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


