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วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินผู่ตง    SHANGHAI HOTEL  

2 สนามบินผู่ตง – สนามบินชิโตเซ่ –  น ้าตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว    

SOUNKYO KANKO HOTEL  

ออนเซ็น 

3 
โซอุนเคียว – ถ ้าน ้าแข็งคามิคาว่า ไอซ ์พาวิลเล่ียน  – หมู่บา้นราเม็ง 

– BLUE POND – นิงเก้ิล เทอรเ์รส – ฟูราโน่ คงัคงั มูระ – ฟุราโน่ 
 -  

FURANO HOPS HOTEL  

 

4 
ฟุราโน่ – ลานสกี – HOKKAIDO JTC DUTY FREE – มิซึอิ เอา้เล็ทต ์– 

ซปัโปโร 
  - 

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO 

SUSUKINO  

5 

ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจา้ฮอกไกโด– คลองโอตาร ุ– 

นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซปั

โปโร 

  - 
SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO 

SUSUKINO  

HOKKAIDO – SOUNKYO 6D5N 

เท่ียวตอนเหนือสุดของญ่ีปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 

สัมผสัความโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ชอ้ปกระหน ่าย่านทานูกิโคจิ 

 พิเศษ ใหท่้านบุฟเฟ่ตปู์ พรอ้ม แช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น!! 

 อิ่มอร่อยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปู  

30 ธนัวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 

เทศกาลวนัขึ้นปีใหม่!!  
MU 9856 BKK – PVG  19.05 – 

00.30 

MU 279   PVG – CTS  07.55 – 

12.30 
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16.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 9 สายการบนิ 

ไชน่าอสีเทริน์ แอรไ์ลน์  เคาวเ์ตอร ์U เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่าน

ก่อนขึน้เครื่อง สายการบิน ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบาย

เพลิดเพลินไปกบัจอโทรทศัน์ขนาดใหญ่ร่วมตรงกลาง พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่องถึง 2 มือ้ (ทัง้ขาไปและขากลบั)  

19.05 ออกเดินทางสู่  สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เท่ียวบินท่ี  MU 9856 
 

 

 
 

00.30  ถงึ สนามบินผูต่ง มหานครเซี่ยงไฮ ้รอเปลีย่นเครื่องเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด 

***น าท่านเข้าสทีูพ่กั SHANGHAI HOTEL ให้ท่านพกัผอ่น รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดินทางสู่ 

สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด*** 

07.55 ออกเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด โดยสายการบนิ ไชน่า อีสเทิรน์ แอร์

ไลน์ เท่ียวบินท่ี  MU 279  

12.30 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางผา่นชมทศันียภาพสความสวยงามตลอดสองขา้งทางดัง่จติรกรรงัสรรค์ขึน้สู่  

โซอุนเคียว เมอืงเลก็ในโอบล้อมของหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ นําท่านชม น้ําตกกิงกะ สมญา 

น้ําตกเสน้ดา้ย ทีม่คีวามงดงามตามธรรมชาต ิด้วยความสูง 120 เมตร ทําให้สายน้ําไหลบ่าตกลงสู่

เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงามมาก ชว่งฤดูหนาวน้ําจะกลายเป็น

น้ําแขง็ =>Frozen Waterfall มคีวามสวยงามแสนมหศัจรรย์ยิง่นัก บรเิวณใกล้ ๆ กนั นําท่านชม 

น้ําตกริวเซอิ สมญา น้ําตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้ กนัความสูง 90 เมตร 

สายน้ําทีไ่หลออกจากซอกผาตกลงเบือ้งล่างกระทบแสงอาทติยด์ูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวที่

6 
ซปัโปโร –โอโดริปารค์ – ท าเนียบรฐับาลเก่า 

สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ 
 

  
 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินผูต่ง 

DAY 2 สนามบินผูต่ง – สนามบินชิโตเซ่ –  น้ําตกกิงกะ ริวเซ – โซอนุเคียว 
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ตกลง มาจากฝากฟ้าทีท่่านไม่อาจปฏเิสธความงามแสนประทบัใจไดอ้ย่างแน่นอน น้ําตกสองแห่งนี้

ไดร้บัสมญา น้ําตกคู่สาม–ีภรรยา 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรอืที่เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน้ําแร่นัน้จะทําใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่อกีโลกหนึ่ง ณ ถํา้น้ําแขง็คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเล่ียน ท่านสามารถมาเที่ยวที่นี่

ไดต้ลอดทัง้ปีในตวัอาคารจะรกัษาอุณหภูมเิอาไว้ ที่ -20องศา และมกีารจดัแสดง หนิงอก หนิย้อย 

ซึ่งเกดิจากน้ําแขง็ และกวา่จะจบัตวัเป็นหนิย้อยดัง่ที่เหน็ในภาพ กจ็ะใชเ้วลากว่าสบิปี และจุดที่น่า

ชมทีจุ่ดกค็อื มุมทีเ่ราจะสามารถทีจ่ะทดสอบใชช้วีติ ในหอ้งลบ 41องศา และเป็นห้องที่หนาวที่สุดที่

เปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นญี่ปุน่ ทีน่ี่มบีรกิารใหย้มืเสือ้หนาวฟร ีดงันัน้จงึไม่ตอ้งกงัวลวา่จะหนาวเกนิไป 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ สถานที่รวบรวมร้านราเมง็ชื่อดงัของเมอืงอาซาฮิกาว่า 

กําเนิดขึน้ในปี 1996 มรี้านราเมนชื่อดงัถงึ 8 ร้านที่แสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยงัมี

เรื่องราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําท่านถ่ายภาพกบั BLUE POND บ่อน้ําสฟ้ีาแห่งเมอืงบเิอะ บ่อน้ําสฟ้ีาสดใสแปลกตาแห่ง

นี้ เป็นบ่อน้ําทีเ่กดิขึน้หลงัการสรา้งเขือ่น เพื่อป้องกนัการเกดิโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุ

ในปี ค.ศ. 1988 ทําให้น้ําถูกกัน้ไม่ให้ออกจากเขื่อน สาเหตุที่น้ําในบ่อเป็นสีฟ้าสดนัน้ก็คือสาร

อลูมเินียมไฮดรอกไซดท์ีเ่จอืปนอยู่ในน้ําเป็นจํานวนมาก ซึ่งอลูมเินียมไฮดรอกไซด์นัน้มาจากการ

ปะทุ ของภูเขาไฟโทคาจดิาเคะ 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ นิงเก้ิล เทอรเ์รส ที่เรยีงรายไปด้วยบ้านกระท่อมไม้และสนิค้างานฝีมอื

ต่างๆมากมาย ภายในร้านค้าต่างจะ มีคนทํางานฝีมือให้ชมพร้อมทัง้จําหน่ายสินค้า ไปด้วย มี

ทางเดินไม้กระดาน ที่ล้อมรอบไปด้วยน้ําตกและต้นไม้ปกคลุม ร้านค้า ร้านคาเฟ่ ต่างๆ อยู่

DAY 3 โซอนุเคียว – ถํา้น้ําแขง็คามิคาว่า ไอซ ์พาวิลเล่ียน  – หมู่บ้านราเมง็ – BLUE POND –  

นิงเก้ิล เทอรเ์รส – ฟรูาโน่ คงัคงั มูระ – ฟรุาโน่ 
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ท่ามกลางป่าไม้พร้อมต้นสนที่ส่งกลิน่หอมหวน และ น้ําตกที่สรรค์สร้างบรรยากาศอนัน่าหลงใหล 

ในชว่งที ่ฤดูหนาวมาถงึ ทางเดนิและกระท่อมไม้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมิะสขีาวโพลน ยามคํ่าคนื

ท่านจะไดพ้บกบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง ออกไป ทัง้ทางเดนิและอาคารต่างๆจะถูกประดบัเรยีงราย

ไปดว้ยแสงไฟดุจดัง่อยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย อสิระใหเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

นําท่านสมัผสัความหนาวเย็นกบัเทศกาลน้ําแขง็ ณ ฟูราโน่ คงัคงั มูระ อาณาจกัรแห่งหิมะอนั

ยิ่งใหญ่ที่จะเปิด ให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกบัการร่วม

กจิกรรมฤดูหนาวต่างๆ ในบรรยากาศแบบ OPEN AIR ขนานแท ้ทัง้การเล่นบานาน่าโบ๊ทกลางลาน

น้ําแขง็ การเล่นสเกต็ ฯลฯ อกีมากมายหรอืจะเลือกซื้อเลอืกชมเครื่องแก้วฟุราโน่ ถ่ายรูปกบัตุ๊กตา

หมิะรูปร่างต่างๆ แลว้อย่าลมืแวะชมิคอ็กเทลตาม ICE BAR หรอือสิระให้ท่านเดนิเล่นบนถนนหมิะ 

พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจเป็นที่ระลึกกบัเหล่าต้นไม้ที่ถูกหมิะทบัถมเป็นภาพที่สวยงามน่า

ประทบัใจยิง่นกั 

 นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฟรุาโน่ ณ FURANO HOPS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ลานสกี ตื่นตาตื่นใจและเพลดิเพลนิกบัลานสกหีิมะอนัขาวโพลน อสิระให้ท่าน

สนุกสนานกบักจิกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น การเล่นหมิะ , สโนวส์เลด, สโนวโ์มบลิ และอื่น ๆ อกี

มากมายตามอธัยาศยั (ปรมิาณของหมิะมากหรอืน้อย ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ , ค่าอุปกรณ์และ

กจิกรรมภายในลานสกไีม่รวมในราคาทวัร)์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ร้าน HOKKAIDO JTC DUTY FREE  ร้านสนิค้าปลอดภาษีที่สะดวกครบ

ครนัดว้ยสนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดบั  เครื่องสําอางค์ ผลติภณัฑ์

บํารุงผวิ ขนมและของฝากมากมาย อสิระใหท้่านเลื่อซื้อเลอืหาสนิคา้ตอ้งตาตอ้งใจตามอธัยาศยั 

นําท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ เอาทเ์ลท็ทีร่วบรวมสนิคา้มากมาย รวมทัง้สนิคา้ปลอดภาษี 

อาท ิCoach Ralph Laurenฯลฯ และอกีมากมายกวา่ 130 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกสรรตามอธัยาศยัหรอื

จะลองเลอืกชม Hokkaido Local Farm Village ทีสุ่ดของฟารม์ทีร่วบรวมสรรพสิง่สนิค้าของฮอกไก

โด ในแบบทีทุ่กท่านไม่ควรพลาด 

DAY 4 ฟรุาโน่ – ลานสกี – HOKKAIDO JTC DUTY FREE – มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ – ซปัโปโร 
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***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเขา้สู่ที่พกั ซปัโปโร ณ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่และคกึคกัประจําเมอืงซปัโปโร ซึ่งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตัง้แต่ปีเมจทิี่ 36 (1904) อสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อเลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจําเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ใหท้่านเลอืกซื้อ นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ ที่นําไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที่

สามารถปรุงแต่งไดอ้ย่างกลมกล่อมตามอธัยาศบั 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดิมชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปกัษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเชน่ภูมภิาคคนัโต แต่ที่นี่

กเ็ป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวญั

และกําลงัใจสบืไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสําคญัทาง

ประวตัศิาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้ท่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม     

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน้ําโบราณ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน้ํา ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีจากนัน้นําท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในทําด้วยไม้ พพิธิภณัฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ในปี 1910 ปจัจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปตัยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

DAY 5 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ําโบราณ – 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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นําท่านสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโดและเป็นเมอืงที่ใหญ่อนัดบั 5 

ของประเทศ เมอืงซปัโปโรถูกสร้างขึน้บนพื้นฐานแบบอเมรกิาเหนือ จงึมกีารสร้างระบบถนนแบบ

สี่เหลี่ยมผนืผา้ อดตีเคยเป็นสถานที่จดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวเมื่อปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 

1972) เมอืงซปัโปโรเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ําคญัของฮอกไกโด และสถานที่สําคญัๆในเมอืงซปัโปโร

ส่วนใหญ่จะเป็นสถานทีท่่องเทีย่วสําคญัของเมอืงนี้ดว้ย 

นําท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมี

ร้านค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้ร้านขายของสด ร้านกนิ ร้านขายของที่ระลกึรวมแล้ว

กว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้ามากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องสําอางค ์เป็นตน้  

***อาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเขา้สู่ที่พกั ซปัโปโร ณ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ โอโดริปารค์ ย่านชอ้ปป้ิงที่มชีื่อเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางใจกรุง

ซปัโปโร ฤดูรอ้น => ใชเ้ป็นทีจ่ดั งานแสดงดอกไม ้สําหรบั ฤดูหนาว ใชเ้ป็นสถานที่จดังานเทศกาล

หมิะอนัยิง่ใหญ่ มกีารแกะสลกัน้ําแขง็ประตมิากรรมชิน้ใหญ่นับเป็นเวททีี่ใหญ่ที่สุด บนเกาะฮอกไก

โด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจําหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล์ 

จากนัน้นําท่านชม ทาํเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งด้วยอฐิสแีดงทัง้

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป

จํานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลงันี้ใชเ้ป็นที่ทําการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต้่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ําการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้

ซึ่งตัง้อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้  ตัวอาคารที่เห็นในปจัจุบันที่ย ังงดงามอยู่นัน้ได้รับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปตัยกรรมแบบ

ตะวนัตกที่เหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง อาคารหลงันี้จงึได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรม

สําคญัของชาตเิมื่อปี พ.ศ. 2512 

DAY 6 ซปัโปโร – โอโดริปารค์ – ทาํเนียบรฐับาลเก่า– สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินผูต่ง – กรงุเทพฯ 
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สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

13.30 ออกเดินทางสู่  สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เท่ียวบินท่ี  MU 280 

16.45  ถงึ สนามบินผูต่ง มหานครเซี่ยงไฮ ้รอเปลีย่นเครื่องเพือ่เดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

18.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์  

เท่ียวบินท่ี MU 9853 

22.25  ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
 

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

กาํหนดการเดินทาง :  30 ธนัวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 45,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      45,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      45,900 บาท 

เดก็อายุตัง้แต ่2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 45,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผู้ใหญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 14,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 2 ใบ น้ําหนกัใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมในการทาํวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน)  



 

หน้า 8 / 11 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,000 บาท/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจําท่านละ 20,000 บาท  

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทําการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนัทําการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 14 วนัทําการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัทําการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

 
หมายเหตุ 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึ่ง

อยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าชา้

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ 

ทีเ่หนืออํานาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 

 
***เอกสารการขอวีซ่าประเทศจีน*** 

 หนงัสอืเดนิทางไทยตอ้งมอีายุเหลอืก่อนใชเ้ดนิทางอยา่งน้อย 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีรา
ประทบัอย่างน้อย 3 หน้า (หากมหีนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณานํามาแสดงประกอบหลกัฐานเพื่อเป็นประโยชน์
ในการขอวซ่ีา) 

 รูปถ่ายส ีพืน้หลงัขาว เท่านัน้ ไม่มลีวดลายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายปจัจุบนัไม่เกนิ 6 เดอืน หน้าตรง 
หา้มยิม้ หา้มใส่แวน่ดํา แวน่สายตา หา้มใชรู้ปสติก๊เกอรแ์ละรูปทีป่ริน้ทจ์ากกระดาษธรรมดา ตอ้งเป็นกระดาษโฟ
โตเ้ท่านัน้) 

 สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน 
 เดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี / บุคคลท่ียงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั ต้องแนบเอกสารสติูบตัรด้วย   
 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นชาวต่างชาต ิประสงคจ์ะเดนิทางไปกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งแจง้บรษิทัฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 

เดอืน เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิมากกวา่ผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 
 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นชาวต่างชาต ิและไมไ่ดท้ํางานทีป่ระเทศไทย ประสงคจ์ะเดนิทางไปกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งแจง้

บรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิมากกวา่ผูเ้ดนิทาง
สญัชาตไิทย และ จะตอ้งทาํการยื่นวซ่ีาเดีย่วแสดงตวัต่อสถานทูตเท่านัน้ 

 ผูเ้ดนิทางทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซ่ีา 
โปรดเขา้ใจวา่การอนุญาตใหบุ้คคลเดนิทางเขา้ประเทศจนีนัน้เป็นเอกสทิธิข์องกรมการตรวจคนเขา้เมอืง อยู่
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นอกเหนืออํานาจขอบเขตรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร ์ดงันัน้หากผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศดว้ยเหตุผล
ใดๆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในการคนืค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ 
สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน ระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัต้องขอ
อภยั ในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีน่ีด้วย 

 

อตัราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายสถานทูต กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
1. ยื่นวซ่ีาด่วน 1 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,650 บาท 
2. ยื่นวซ่ีาด่วน 2-3 วนั เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,050 บาท 
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ข้อมูลท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรณุาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. /MR.) NAME...................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หมา้ย          ○ หย่า    
○ จดทะเบยีน     ○ ไม่ไดจ้ดทะเบยีน      ชือ่คู่สมรส..................................................................................  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
....................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์้าน....................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณไีม่ตรงกบัทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์........................โทรศพัทบ์้าน.................................โทรศพัทม์ือถือ........................................ 
ช่ือสถานท่ีทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................... 
ตาํแหน่งงาน.................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่สถานท่ีทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………….................. 
.......................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์................................โทร................................. โทรศพัทม์ือถือ ............................................. 
(สาํคญัมาก กรณุาแจ้งเบอรท่ี์ถกูต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมี
การโทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○  ไม่เคย    ○ เคย เดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื่อวนัที.่............. เดอืน..............ปี..............  ถงึ วนัที.่.............เดอืน..............ปี.............. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไม่เคย   ○  เคย  โปรดระบุ
....................................................................……………………………………………………………………… 
เมื่อวนัที.่................ เดอืน.................ปี.................  ถงึ วนัที.่................เดอืน.................ปี............................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
( MISS. / MRS. / MR.)NAME..............................SURNAME................................RELATION.................. 
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...............................SURNAME...............................RELATION.................. 
หมายเหตุ 
**   กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม อาจทาํให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลงั ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี (โปรดทาํตามระเบียบ
อย่างเคร่งครดั) 
** แผนกกงสลุ สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 


