
 

HJ0205 : WINTER HOKKAIDO 6D4N (TG) 

WINTER HOKKAIDO [TG] 6D4N  

 

บนิตรง กรงุเทพฯ- ชโิตเซ่ เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาต ิ THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) 

พรอ้มบรกิารอาหารและการบรกิารแบบ FULL SERVICE  

ชอ้ปป้ิงเต็มทีก่บัน า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ พกัโนโบรเิบทส ึ1 คนื / โอตาร1ุ คนื และซปัโปโร 
2คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ 

เมอืงโนโบรเิบทส ึ หมูบ่า้นนนิจาดาเตะ จดิาอมิรูะ บอ่โคลนเดอืดจโิกกดุาน ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั 
ฟารม์หมสีนี า้ตาล 

เมอืงโอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ีนาฬกิาไอน า้ 

เมอืงซปัโปโร สวนโอโดร ิหอนาฬกิาโบราณ อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ โรงงานช็อกโกแลต 

ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ยา่นดงั  ถนนทานกุโิคจ ิ ยา่นซซึกึโินะ  มติซุยเอาทเ์ล็ท  JR TOWER 

เปิดประสบการณ์การแชอ่อนเซ็นเพือ่สขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พเิศษ!!!  อิม่อรอ่ยกบัเมนบูุฟเฟตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU + ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ แบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ัน้ และเมนวูาไรตีบุ้ฟเฟตใ์หท้า่นไดอ้ ิม่แบบไม่
อ ัน้อยา่งจุใจ 



 

HJ0205 : WINTER HOKKAIDO 6D4N (TG) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  สนามบนิชโิตเสะ - หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจดิาอมิรูะ - บอ่โคลนเดอืด จโิกกดุาน ิ 

3  ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมภเูขาไฟอุส ึ– ฟารม์หมสีนี า้ตาล – โรงกล ัน่วสิกีน้กิกะ -  เมอืง
โอตาร ุ 

4  คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้- เมอืงซปัโปโร 
- โรงงานช็อกโกแล็ต - ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ - ยา่นซซึกึโินะ 

5  อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาโบราณ - JR TOWER – มติ
ซุยเอา้ทเ์ล็ต 

6  สนามบนิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

06 - 11 Dec 2019  45,999  44,999 43,999 6,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

20.30  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศช ัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์C 

สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.45  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญีปุ่่ น                               

โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัที ่2 สนามบนิชโิตเสะ - หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจดิาอมิรูะ - บอ่โคลนเดอืด จโิกกดุาน ิ 

08.20  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญีปุ่่ น                                                  



 

HJ0205 : WINTER HOKKAIDO 6D4N (TG) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญอ่ันดับสองของญีปุ่่ นรองจากเกาะฮอนช ูตัง้อยูต่ าแหน่งเหนอื
สดุของประเทศ เดมิเกาะฮอกไกโดเป็นทีอ่าศยัของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ คอื ชาวไอนุ ซึง่
มวีฒันธรรมคลา้ยกบัอนิเดยีนแดงของอเมรกิา ค าวา่ ซปัโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา่ 
เมอืงทีม่แีมน่ ้าไหลผา่น ภมูปิระเทศของเกาะฮอกไกโดนีเ้ต็มไปดว้ยทุง่หญา้ ทุง่นา ป่า 
ภเูขา ทะเลสาบ แมน่ ้า และ ปลอ่งภเูขาไฟ จงึเป็นดนิแดนทีม่ทีศันยีภาพงดงามเหมาะ
ส าหรบัการทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละสามารถทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่น
เดนิทางถงึ หมูบ่า้นนนิจา ดาเตะ จดิาอมิรูะ หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นทีร่วบรวมเหลา่ซามไุร
ผูก้ลา้สรา้งขึน้เพือ่จ าลองบรรยากาศของบา้นเรอืนสมยัเอโดะของญีปุ่่ น  นักทอ่งเทีย่ว
สามารถเขา้ไปรบัชมการแสดงละครสมยัเกา่ การแสดงนนิจา  สนุกสนานบา้นจ าลอง
ของนนิจา พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัเหลา่ซามไุร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูSEAFOOD HOTPOT 

จากนัน้น าทา่นชมความแปลกของธรรมชาตทิี ่“จโิกกดุาน”ิ หรอื “หบุเขานรก” บอ่
โคลนเดอืดทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์ึน้อดุมไปดว้ยแรก่ ามะถัน ซึง่เกดิจากความรอ้นใต ้
พภิพเผาผลาญก ามะถันแลว้พวยพุง่ขึน้มารวมตัวกันจนเกดิเป็นแอง่  

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (2) เมนบูุฟเฟต ์

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบั
เทยีบเทา่ 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน า้แรเ่พือ่สขุภาพออนเซ็น (ONSEN) 
การอาบน า้แรใ่นแบบของญีปุ่่ น 

สรรพคณุการอาบน า้แร:่ การอาบน ้าแรส่ามารถรักษาและบรรเทาอาการตา่งๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเนือ้ชว่ยใหโ้ลหติในรา่งกายหมนุเวยีนไดด้ขี ึน้ชว่ย
ขบัสิง่อดุตันใตผ้วิหนังและรขูมุขนท าใหผ้วิหนังสะอาดบ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 
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วนัที ่3 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าชมภเูขาไฟอุส ึ– ฟารม์หมสีนี า้ตาล – โรงกล ัน่วสิกีน้กิกะ 
-  เมอืงโอตาร ุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3)                                    

จากนัน้น าทา่นขึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” สู ่“ภเูขาไฟอุส”ึ (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอือ้อ านวย) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นภเูขาไฟทีร่ะเบดิบอ่ยทีส่ดุในญีปุ่่ นในชว่ง 100 ปีที่
ผา่นมา และเป็นจดุศนูยก์ลางทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบโทยา่ และพบวา่ภเูขาไฟลกูนี ้จะมี
การปะทขุึน้มาเป็นระยะทกุ 20-50 ปี ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภมูทิศันข์องพืน้ทีแ่ถบนี้
อยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง จนกระทัง่เกดิการระเบดิครัง้ใหญใ่นปี พ.ศ. 2486 ท าใหเ้กดิ “ภเูขา
ไฟโชวะชนิซงั”  (Mt. Showa shinzan) ปัจจบุันภเูขาลกูนีห้ยดุเตบิโตแลว้แตย่งัมี
ควนัขาวปะทอุอกมา ตามรอยแยกแตกของพืน้หนิบนยอดเขาซึง่มคีวามรอ้นสงูมาก เป็น
ยอดเขาทีห่มิะไมอ่าจปกคลมุไดใ้นฤดหูนาว  อสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชมกบัความสวยงาม
ของธรรมชาตแิละววิทวิทศันใ์นอกีรปูแบบหนึง่  จากนัน้น าทา่นชม “ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุ ์
หมสีนี า้ตาล” หมสีนี ้าตาล มถีิน่ก าเนดิอยูแ่ถวไซบเีรยี และทีเ่กาะฮอกไกโดเทา่นัน้ 
ปัจจบุันนีไ้ดก้ลายเป็น สตัวใ์กลส้ญูพันธ ์และหาดไูดย้ากเต็มท ี อสิระใหท้า่นไดใ้ห ้
อาหารและเพลดิเพลนิกบัความน่ารกัของเหลา่หมสีนี ้าตาลทีอ่ยูร่วมกันเป็นฝงู และเลอืก
ซือ้ของ ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูSALMON TEPPAN YAKI 
SET 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงกลั่นวสิกีน้กิกะ(Nikka Whisky Distillery) ผลติวสิกีช้ัน้น า
ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ีเ่มอืงโยอจิ(ิYoichi) ใกลก้บัเมอืงโอตาร ุสรา้งขึน้ในปี 1934 
บรเิวณนีม้แีหลง่น ้าทีใ่สสะอาด อากาศถา่ยเท และมถีา่นหนิอดุมสมบรูณ์ ซึง่เหมาะแก่
การกลั่นวสิกีช้ัน้ด ีและไดก้ารยอมรบัในการจัดอันดบัวสิกีม้อลตท์ีด่ ีไดร้บัรางวลัมากมาย 
บรษัิทวสิกีแ้หง่นีก้อ่ตัง้ขึน้โดย Taketsuru Masataka ผูเ้ชีย่วชาญทีศ่กึษาเทคนคิการ
กลั่นวสิกีเ้ป็นระยะเวลาหลายปีในสก็อตแลนด ์และน าความรูม้าผลติวสิกีใ้นประเทศ
ญีปุ่่ น โรงกลั่นโยอจิเิปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมกระบวนการผลติวสิกีต้ัง้แตต่น้จนจบ 
เรยีนรูเ้กยีวกบัขัน้ตอนทีแ่ตกตา่งกันออกไป ในชว่งทา้ยจะไดเ้ขา้ชมพพิธิภัณฑท์ีจั่ด
แสดงขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมาของบรษัิท และเจา้ของผูก้อ่ตัง้ นอกจากนีย้งัมี
รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายใหท้า่นไดซ้ือ้เพือ่เป็นของทีร่ะลกึ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (5) เมนบูุฟเฟต ์

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND PARK OTARU หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้- เมอืงซปั
โปโร - โรงงานช็อกโกแล็ต - ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ - ยา่นซซึกึโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6)              

น าทา่นแวะชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุซึง่
ในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่คุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ูคลองแหง่
นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลงัสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารอุอกไปยงั
ทา่เรอืบรเิวณปากอา่วใหท้า่นเดนิเลน่ พรอ้มถา่ยรปูตามอัธยาศัยกบัอาคารเกา่แกร่มิ
คลองและววิทวิทศัน ์ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ 
ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นี้
สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่าร
อนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่ MUSIC BOX และ
เลอืกซือ้เป็นของฝากอสิระตามอัธยาศยั น าทา่นเทีย่ว ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท า
เครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของ
จนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่น
ชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ  น าทา่นชม 
นาฬกิาไอน า้เรอืนแรกของญีปุ่่ น สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลก
เทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน ้า มเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้า
อกีเรอืนทีแ่คนาดา  ใหไ้ดช้ ืน่ชมและเก็บภาพความประทับใจไวไ้วเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่ออิอน มอลล ์ศนูยร์วมสนิคา้ชัน้น าตา่งๆ มากมาย อาท ิ
นาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง
สนิคา้มากมาย เลอืกซือ้ของฝากอยา่งจใุจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมน ูHOKKE FISH SET             

หลงัจากนัน้ เดนิทางสู ่ซปัโปโร (SAPPORO) น าทา่นเดนิทางสู ่ โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)  แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ประเทศญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานสรา้งขึน้ในสไตลแ์บบยโุรป ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสวน
ดอกไม ้ ซึง่มชีอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค้อื SHIROI KOIBITO มคีวามหมายวา่ 
ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรกั ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตเป็นของฝาก 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ที่
ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขาย
กโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศนูย์
รวมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ี
รา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญอ่กี
ดว้ย  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง “ยา่นซซึกึโินะ” ทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 4,500 รา้นใหท้า่นได ้
เลอืกจับจา่ยซือ้ของมากมาย เชน่ รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส ์รา้น 100 เยน รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุน่
รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาท ิSHISEDO, KOSE, KISS, 
SKII, KANEBO 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) เมน ูPORK SHABU SHABU 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

 

วนัที ่5 อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ – สวนโอโดร ิ– หอนาฬกิาโบราณ - JR TOWER – 
มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากนัน้น าทา่นชม อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรม
ของอาคารนีถ้อืเป็นสญัลกัษณ์แหง่เมอืง ซปัโปโร ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่และ
ตา่งชาตริูจั้กกันอยา่งแพรห่ลายสไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลีย่ม   น ามาจากทีท่ า
การรัฐแมสซาซเูสททใ์นประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนีเ้ป็นสถาปนกิ
ทอ้งถิน่ และสรา้งอาคารนีโ้ดยใชว้สัดภุายในประเทศ อาคารนีเ้คยเป็นอาคารทีใ่หญแ่ละ
สงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาลเมจ ิแตต่อ่มาถกูไฟไหมท้ าให ้
ตอ้งสรา้งขึน้มาใหม ่ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจบุนัถกูอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบัตทิีม่คีวามส าคัญ
ทางดา้นวฒันธรรม และส าหรบัจัดงานเลีย้งตอ้นรบับคุคลทีส่ าคัญทางการเมอืงของ
รัฐบาลญีปุ่่ น   น าทา่นสู ่สวนโอโดร ิเป็นถนนซึง้มคีวามกวา้ง 105 เมตร และยาวถงึ 
3.8 กโิลเมตร สเีขยีวของตน้ไมท้ าใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีน่ยิมของคนเมอืงในการเดนิ
เลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ปลายสดุของถนนเป็นทีต่ัง้ของหอเสาทวีสีงู 147.2 เมตร ภายใน
บรเิวณนีม้รีอ่งไมด้อก น ้าพ ุและประตมิากรรมเป็นชิน้ๆ ตัง้ประดบัอยู ่แลว้น าทา่นชม
สญัลกัษณ์ของเมอืง คอื  หอนาฬกิาโบราณ เมอืงซปัโปโร ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1878 ปัจจบุัน ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์คูเ่มอืง นอกจากนีย้งัถอืวา่เป็นสมบตัทิางวฒันธรรม
อันมคีา่ของชาวญีปุ่่ น ซึง่ยงัคงบอกเวลาอยา่งเทีย่งตรงมานานนับ 100 ปี ทัง้ยงัไดร้บั
การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบัตลิ ้าคา่ทางวฒันธรรมทีส่ าคัญของญีปุ่่ นอกีดว้ย  น าทา่นชอ้ปป้ิง 
JR TOWER ตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานเีจอารซ์ปัโปโร แหลง่ทีต่ัง้ของ
หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ไดจ้ใุจ เชน่ รา้น BIG 
CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น 100 เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, MARJORICA เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10) เมน ู CHICKEN TERITAKI 
SET 

หลงัจากรบัประมานอาหารแลว้นัน้น าทา่นเดนิทาง สู ่ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 
“MITSUI  OUTLET” เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดบัโลก 
และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลอืกซือ้กระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบัและนาฬกิาหรอูยา่ง TAG 
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HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI  และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-
80 % ซึง่ภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรบัใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) 

SPECIAL: เมนพูเิศษ บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มปูยกัษ ์3 ชนดิ คอื ปูสไุว 
ปขูน 

ปูทาราบะ ปูน า้เย็นแหง่เกาะฮอกไกโดทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัโภชนาการ
ญีปุ่่ น 

วา่เป็นปูน า้เย็นทีม่รีสชาตอิรอ่ยทีส่ดุใหท้กุทา่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกนัแบบไมอ่ ัน้            

พเิศษ!!! ++ บรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ัน้++ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   MERCURE  SAPPORO  HOTEL  หรอืระดบั
เทยีบเทา่ 

   

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (12) 

น าทา่น ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ 

10.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย TG  เทีย่วบนิที ่TG671 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั



 

HJ0205 : WINTER HOKKAIDO 6D4N (TG) 

เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้:  

1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยงัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพั่ก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1–3 
วนั พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่ น หอ้งพักคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไมม่หีอ้งพักส าหรบั 3 ทา่น ซึง่ทา่น
อาจจะตอ้งพักเป็น หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และ 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรมในหอ้งพกัจะไมม่ี
เตยีงคู ่อาจจะมแีคเ่พยีง 1 เตยีง ส าหรบันอน 2 ทา่นเทา่นัน้ และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเต็ม 
ทางบรษัิทขออนุญาตจัดหอ้งพกัใหท้า่น แบบพกัทา่นเดยีว/หอ้ง 

*** เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,900 บาท *** 

*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นท าการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดัพรอ้มภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทางทีร่ะบใุน
รายการ 

 (ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2–3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรบั–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิไทย (TG) ขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
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–การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 

–คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว)้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 4,000 เยน หรอื 1,300 บาท ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี) 

4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 

6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระท ัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
(จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป–กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
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เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากวา่  30 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

9.ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันปรบั
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว  

  

เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเร ิม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 
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ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น ไดป้ระกาศเริม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักใน
ประเทศญีปุ่่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วนั หรอืไปท างาน หรอืมี
วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ  

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออก
เอกสารดังกลา่ว) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

  

 


