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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมที่พกั 
1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK-CTS TG 670 : 2355 – 0820) - - - - 

2 
สนามบนิชิโตเซ่-โนโบริเบทส-ึหมู่บ้านดาเตะ จิไดมรูะ-ฮาโกดาเตะ-โกดงัอิฐแดง-นัง่
กระเช้าไปยงัจดุชมวิวทิวทศัน์ภเูขาฮาโกดาเตะ 

-   
PACO HOTEL 
HAKODATE 

3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-หอคอยโกเรียวคาค-ุนัง่กระเช้าขึน้เขาอสุ-ุชมพเูขาไฟโชวะชินซงั-
ฟาร์มหมีสนี า้ตาล 

   
TOYA MANSEIKAKU 

HTL. 

4 
เพลดิเพลนิกบัการเล่นบนลานสกี-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี-โรงงานช็อคโก
แลต-เมืองซปัโปโร    KEIO PLAZA HTL. 
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5 ศาลเจ้าฮอกไกโด-ผ่านชมที่ท าการรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโบราณ-มิตซุย เอ้าท์เลต็-ซูซูกิ
โนะ&ทานกุิโคจิ 

   KEIO PLAZA HTL. 

6 สนามบนิชิโตเซ่-กรุงเทพฯ (CTS-BKK TG 671 : 10.00 – 15.50)  - - - 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ/ท่ำน 

30 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 68,700.- 
  

วนัแรก : สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.00 น. 

 
พร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ชัน้ 4) ประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย แอร์เวย์ (TG) 
พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกทกุท่าน  

23.55 น.  ออกเดินทางสู ่ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG 670 

วนัท่ีสอง : 
สนามบนิชิโตเซ่-โนโบริเบทส-ึหมู่บ้านดาเตะ จิไดมรูะ-เมืองฮาโกกาเตะ-โกดงัอิฐแดง-นัง่กระเช้าไปยงัจดุชมวิวทิวทศัน์
ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น.  
ถงึท่าอากาศยานเมืองชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนอาทิตย์อทุยั (เวลาท้องถิ่นญ่ีปุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

  

น าท่านเดินทางสู ่เมืองโนโบริเบทส ึน าท่านชม หมูบ้่านดาเตะจิไดมรุะ เป็น
หมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ภายในพืน้ท่ีหมู่บ้านมีทัง้ 
หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามไูร และอื่นๆ
อีกมากมาย โดยนกัท่องเท่ียวจะสามารถสมัผสับรรยากาศได้ เหมือนอยู่ใน
หนงัญ่ีปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนีย้งัมีคนแต่งตวัเป็นพ่อค้า ซามไูร 
นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

น าท่านเดินทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองทางตอนใต้ที่มีชื่อเสยีงอีกแห่งหนึง่
ของเกาะฮอกไกโด น าท่านชม โกดงัอิฐแดง หรือโกดงัคาเนโมริ กลายเป็น
สญัลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวไปแล้วส าหรับหมู่อาคารก่ออฐิสแีดง โกดังเก็บ
สนิค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่ เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถกูสร้าง
ขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึง่ถกูไปไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 

1907 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ สถาปัตยกรรมแบบดัง่เดิม ให้ความรู้สกึคล้ายสิง่ปลกูสร้างของยโุรป
ตัง้อยู่เรียงรายริมอ่าว 

  

จากนัน้ น าทา่น นัง่กระเช้าสูจ่ดุชมวิวภเูขาฮาโกดาเตะ ซึง่มีความสงูถงึ 334 
เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ที่งดงามของเมืองฮาโกดา เตะ ที่ได้รับการยกย่อง
ว่าสวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก ในยามค ่าคืนท่ีท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมา
จากบนยอด เขาฮาโกดาเตะแห่งนี ้ก็จะเห็นแสงไฟจากถนนหนทางและ
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บ้านเรือนสอ่งประกายระยิบระยบัดจุอญัมณีเป็น ทศันียภาพที่สวยงามมาก 

  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PACO HOTEL HAKODATE หรือเทียบเท่า (1) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม (2) 

  
หลงัรับประทานอาหารค ่า ให้ท่านสมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น (ออนเซ็น) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร
ธรรมชาต ิเชื่อว่าแช่กันแล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดขีึ้น*** 

วนัท่ีสาม : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-หอคอยโกเรียวคาค-ุนัง่กระเช้าขึน้เขาอสุ-ุชมพเูขาไฟโชวะชินซงั-ฟาร์มหมีสนี ่าตาล 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  

น าท่านเดินทางสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ แหลง่รวมอาหารสดชัน้ดีคณุจะพบ 
ฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ (ตลาดเช้า) อนัแสนพลกุพลา่นท่ีคอยยัว่ยวน
นกัท่องเท่ียวให้เข้าไปเลอืกซือ้ของสดๆ ชัน้ดีจากฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าเร่ิม
เปิดขายแต่เช้าตรู่ตัง้แต่เวลาตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็นฤดหูนาว) และปิด
เวลาเท่ียง อาหารทะเล ผกัผลไม้และขนมหวานเป็นเพียงสว่นหนึ่งของของ
กินท่ีวางขายเท่านัน้ เพลดิเพลนิไปกับการซือ้ของที่ตลาดและอย่าลมืแวะไปดปูแูละหอยเป็นๆ ในตู้ขนาดยกัษ์ ให้ท่าน

ได้สมัผสัประสบการณ์การตกปลาหมกึที่น่าต่ืนเต้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมตกหมกึ) คณุจะได้เห็นปลาหมกึที่ถกูจบัได้สดๆ 
ว่ายไปมาอย่างว่องไวในตู้ปลาในตลาดที่สร้างขึน้มาเพื่อการนีโ้ดยเฉพาะ สิง่หนึง่ที่นกัท่องเท่ียวชอบท าฆ่าเวลาคือ
พยายามจบัปลาหมกึเหลา่นี ้คณุต้องการแค่ไม้หนึง่อนัท่ีมีเบด็เกี่ยวอยู่ตรงปลาย แล้วลองมาวดัฝีมือกนั! เมือ่คณุจบัได้
แลว้ เชฟจะเอาปลาหมกึนัน้มาท าซาชิมิปลาหมกึให้คณุ ซาชิมิปลาหมกึสดที่มีเนือ้ใสๆ เป็นประกายนัน้ไม่เพียงเป็นแต่
อาหารตาอนังดงาม แต่รสชาติของมนัยงัเยี่ยมยอดอีกด้วย 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ โกเรียวคะค ุทาวเวอร์ (ขึน้ลฟิท์) ที่ซึง่ท่านสามารถ
ชื่นชมภาพวิวทิวทศัน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ๆ กนั
นัน้หากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก 
ซึง่มีความงดงามมาก ซึง่ที่ตรงนัน้เรียกว่า สวนสาธารณะโกะเรียวคะค ุ

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

น าท่าน นัง่กระเช้าขึน้ภเูขาไฟอสุซุาน เพื่อชม วิวทิวทศัน์ของ ทะเลสาบโท
ยะ และ ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั ทีใ่นอดีตเป็นภเูขาไฟลกูเลก็ที่เกิดขึน้จากการ

สัน่สะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภเูขาอซุุซงั ซึง่เป็นภเูขา
ที่เกิดการประทแุละระเบดิตลอดเวลาติดต่อกนัเป็นเวลานานถงึ 2 ปี จน
กลายเป็นภเูขาโชวะชินซงัที่ตัง้ชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบดิครัง้นัน้ ซึง่ก็

คือช่วงปีโชวะนัน่เอง และลา่สดุภเูขาไฟแห่งนีก้็เกิดการระเบดิขึน้อีกครัง้ในปี 2000 
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จากนัน้น าท่านชม ศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์หมีสนี า้ตาล ตัง้อยู่ภายในเกาะฮอกไก
โด ซึง่หมีสนี า้ตาลนัน้เป็นหมีพนัธุ์ที่หายาก มีถิ่นก านิดในดินแดนแถบไซ
บเีรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และ
หมู่เกาะคริูนเท่านัน้ แต่ก็ค่อนข้างจะ  หาดไูด้ยากเพราะใกล้สญูพนัธุ์แล้ว 
โดยศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์หมีสนี า้ตาลแห่งนี ้ภายในมีฝงูหมีสนี า้ตาลนับร้อยตวั
ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบรูณ์และเหมาะสม รวมทัง้ยงัมีหมีสนี า้ตาลที่ทางศนูย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมลูเกี่ยวกบัหมีส ีและ
ยงัมีร้านขายของที่ระลกึที่เกี่ยวกบัหมีอีกด้วย 

  น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม (5) 

  
หลงัรับประทานอาหารค ่า ให้ท่านสมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น (ออนเซ็น) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร
ธรรมชาต ิเชื่อว่าแช่กันแล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดขีึ้น*** 

วนัท่ีสี่ : เพลดิเพลนิกบัการเล่นบนลานสกี-คลองโอตารุ-พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี-โรงงานช็อคโกแลต-เมืองซปัโปโร 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  
อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกี และเคร่ืองเลน่สกี ต่างๆ ที่ลานสกีอนักว้างใหญ่ ลานสกีแห่งนีม้ีความท้าทายให้
ท่านได้สมัผสั มีสโลปกว้างกว่า 100 เมตร เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่ แต่ก็มีทางส าหรับมืออาชพีด้วย ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน  (ไม่รวมค่าอปุกรณ์ ค่าเคร่ืองเลน่) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
   

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ คลองโอตารุเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุที่นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพที่น่ีเพื่อเป็นท่ีระลกึ 
ซึง่ในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้า
จากเรือใหญ่ลงสูเ่รือขนถ่ายแล้วน าสนิค้ามาเก็บไว้ภายในโกดงั แต่ภายหลงั
ได้เลกิใช้และถมคลองคร่ึงหนึ่งท าเป็นถนนหลวง สว่นอีกคร่ึงหนึง่ได้บรูณะ
ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียว นอกจากนัน้ริมสองฝ่ังคลองยงัเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตัง้เรียงรายอยู่มากมาย 
รวมทัง้มีสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ ที่อยู่ไมไ่กลจากคลองมากนกั 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตารุ พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตารุเป็นหนึง่ในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุ
ของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงาม 
และถือเป็นอีกหนึง่ในสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองซปัโปโร ที่
ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และประเภทต่างๆ ของกลอ่งดนตรี โดยตวั
อาคารหลงันีก้่อสร้างด้วยก าแพงอิฐสแีดงและมีหน้าต่างโค้งซึง่เป็นไสตล์เรเน
ซองส์ สว่นด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์มีนาฬิกาไอน า้ท่ีผลติโดยผู้ผลตินาฬิกา
แคนาดาที่จะส่งเสยีงกงัวานทกุๆ 15 นาที และ และทกุๆ ชัว่โมงจะดงัเป็นพิเศษ 
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น าท่านเดินทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต็ ที่หมู่บ้านอิชิยะในสวนชิโรอิโคอิบโิตะ ซึง่เป็นแหลง่ผลติช็อกโกแลตที่มีชื่อเสยีง
ที่สดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซือ้ชอ็กโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่น่ีได้นัน้ คือ ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรัก 
(ShiroiKoibito) ซึง่ภายในประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึ 
และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีชื่อเสยีง โดยอาคารซึง่เป็นร้านขายของนัน้ถกู
ตกแต่งให้เหมือนกบัโลกแห่งเทพนิยายคลาสสกิ สว่นภายในโรงงานมีการ
จดัแสดงอปุกรณ์การผลติตัง้แต่ยุคแรกเร่ิม โดยจ าลองโรงงานและขัน้ตอน
การผลติมาไว้ที่น่ี นอกจากนัน้ยงัสามารถชิมและเลอืกซือ้ช็อกโกแลตหรือ
ไอศกรีมแบบต่างๆ ที่ผลติจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่น่ี ได้เองด้วย หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศ
โดยรอบ ที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุรป 

  
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่ เมืองซปัโปโร เป็นเมืองใหญ่ที่มีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางเชือ้ชาติ
และวฒันธรรม เป็นเมืองที่มีการวางผงัเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สดุในญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การศกึษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 
  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 
วนัที่ห้า : ศาลเจ้าฮอกไกโด-ผ่านชมที่ท าการรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกาโบราณ-มิตซุย เอ้าท์เลต็-ย่านซูซูกิโนะ&ทานกุิโคจิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

  

น าท่าน ชมศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนา
พทุธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สร้างขึน้ในปี 1871 ยคุเร่ิมพฒันา
เกาะ ได้อญัเชิญเทพมาประทบัทัง้หมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพืน้ท่ีเชื่อมต่อ
กบัสวนมารุยามะ ในฤดใูบไม้ผลเิหมาะแก่การชมดอกซากรุะบาน ในฤดู

ร้อน วนัท่ี 14-16 มิถนุายนของทกุปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ 
Sapporo Matsuri ซึง่จะแห่ขบวนไปตามถนน ศาลเจ้าชินโตนีค้อยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบ
สขุถงึแม้จะไม่ได้มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมูิภาคคนัโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่น
ได้กราบไหว้สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสงิสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี ้เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสบืไป 

  

จากนัน้ น าท่าน ผ่านชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ ท าเนียบอิฐแดง สร้าง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1888  สถาปัตยกรรมนีถ้ือ  เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลีย่มได้แบบ
มาจาก รัฐแมสซาชเูสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้ก้อนอิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนีเ้ป็น
สถาปนิกท้องถิ่น และใช้วสัดภุายในประเทศ อาคารนีเ้คยเป็นอาคารที่ใหญ่และสงูที่สดุในญ่ีปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์
ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถกูไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึน้มาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจบุนัได้อนรัุกษ์ไว้เป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมและใช้ส าหรับต้อนรับบคุคลส าคญั ทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่ น 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาซปัโปโร หอนาฬิกาซปัโปโรเป็นหอ
นาฬิกาท่ีเก่าแก่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 ตัง้อยู่ถดัจากอาคารว่าการเก่าเมืองฮอก
ไกโดไปทางทิศตะวนัออก และเป็นอีกหน่ีงสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของซปัโปโร 
ซึง่ในอดีตเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดมาก่อน และได้รับการ
ขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคญัอีกแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น ตวั
อาคารสร้างด้วยไม้ทาสขีาว ภายในจดัแสดงเร่ืองราวความเป็นมาของหอนาฬิกา รวมถงึเร่ืองราวของนาฬิการุ่น
เดียวกบันาฬิกาท่ีอยู่บนหอคอย ซึง่ท่ีน่ีก็เป็นอีกจดุท่ีนกัท่องเท่ียวมกัแวะมาถ่ายรูปไว้เป็นท่ีระลกึ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าเลต็  แหลง่รวมร้านค้าที่มีชื่อเสยีงรวมทัง้สนิค้าแบรนด์ดงัทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศมากกว่า 171 ร้านค้า ซึง่ร้านค้าทัง้หมดนีร้วมกนัอยู่ภายใต้อาคารหนึง่หลงัคา นอกจากนัน้ยงัมีสนิค้า
ประเภทกีฬากลางแจ้ง รวมทัง้สนิค้าอื่นๆ ที่มีสว่นลดมากมายถงึ 30-50% ท่ามกลางพืน้ท่ีที่มองเห็นทะเลได้อย่าง
ชดัเจน ทัง้ยงัปกคลมุไปด้วยต้นไม้ใบไม้อนัเขียวชอุม่ จงึท าให้เหลา่นกัช้อปได้เพลดิเพลนิไปกบัสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่งดงามและประสบการณ์การช้อปปิง้ที่ล า้ค่าที่สดุแห่งหนึ่ง 

  

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านที่รวบรวม
ร้านช้อปปิง้ ห้างสรรพสนิค้า ร้านกินด่ืม ร้านอาหาร ร้านขายอปุกรณ์อิเลก็โทร
นิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง สนิค้า
แบรนด์เนม ของฝาก ของที่ระลกึ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้ น าท่าน
เดินทางสู ่ย่านทานกุิโคจิ (TANUKIKOCHI) เป็นย่านท่ีรวบรวมร้านช้อปปิง้ 
ห้างสรรพสนิค้า ร้านกินด่ืม ร้านอาหาร ร้านขายอปุกรณ์อิเลก็โทรนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของ
ฝาก ของที่ระลกึ เสือ้ผ้า สนิค้าแบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง และอื่นๆ อีกมากมาย  

ค ่า  
บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (11) พิเศษ!! เมนบูฟุเฟ่ต์ไม่อัน้กบัป ู3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด (ปซููไว, ปขูน, ปทูา
ราบะ) พร้อมอาหารทะเลสดใหม่ พร้อมทัง้เนือ้ววั หม ูไก่ อย่างดี และอาหารอย่างอื่นอีกมากมาย 

  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั   KEIO  PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 
วนัที่หก : สนามบนิชิโตเซ่-กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 
10.00 น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.50 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

***************************************** 
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อตัราค่าบริการ 
ราคาต่อท่าน รวมตัว๋เคร่ืองบนิ ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบนิ 

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปีพกัเสริมเตียง 68,700.- บาท 40,900.- บาท 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 66,700.- บาท 38,900.- บาท 

ห้องพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 11,700.- บาท 
*** ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบนิ คือ สายการบนิไทยท่ีบนิระหว่างประเทศ ลด 27,000 บาท *** 

*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจ านวนผู้ เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณีผู้ เดินทางในคณะมีไม่ถงึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้มม่ีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ *** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั ตามสายการบนิท่ีได้ระบไุว้ในรายการ 
  ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งที่มี  
  ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
  ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ได้ระบใุนรายการ 
  ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
  ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบนิเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และท่านต้องช าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการ
เรียกเก็บเพิ่ม  

อตัราค่าบริการนีไ้มร่วม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
  ค่าท าหนงัสอืเดินทาง Passport  
  ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
  ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
  ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
  ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญ่ีปุ่ น ** เน่ืองจากตัง้แต่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญ่ีปุ่ นได้ท าการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวส าหรับ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี เข้าไปท่องเท่ียวไม่เกิน 15 วนั 
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**  ส าหรับบคุลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านกัอยู่ในประเทศไทย ** 
  กรณีผู้ เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)  ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนัน้ต้อง
เปลีย่นเป็นหนงัสอืเดินทางพาสปอร์ต (เลม่เหลอืง) ก่อน  

  ท่านต้องท าการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได้  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

  พาสปอร์ต มีอายเุหลอืนบัจากวนัเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้แนบมาด้วย)  
  รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสภุาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใสช่ดุครุย, หรือใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้
หลงัเป็นสขีาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

  ส าเนาทะเบยีนบ้าน, บตัรประชาชน 
  กรอกแบบฟอร์มข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ท างาน / ที่อยู่  เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 
  กรณีที่ผู้ เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสยีชีวิต)ใบมรณะบตัร  
  ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, นามสกลุ (ถ้ามี)  
  หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทกุหน้าตัง้แต่หน้าแรก – หน้าปัจจบุนั  
กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ยื่นวีซ่าได้ 

  หนงัสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจริง) จากบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
1. กรณีที่เป็นพนกังานบริษัททัว่ไป ใช้หนงัสอืรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ และหน้าหนงัสอืรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้ เดินทางเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย 
3. กรณีท าธุรกิจสว่นตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบยีนการค้า) ให้ท าหนงัสอืชีแ้จงต่อสถานทตู (ภาษาองักฤษ) 
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนงัสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้ส าเนา

บตัรข้าราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทตูได้ 
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบเุพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 
เง่ือนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน  

  กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

  
กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   
( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยดุยาว ) 

  
กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตัง้แต่ท าการจอง  หากลูกค้ามีความจ าเป็นต้องออกตั๋ว
เคร่ืองบนิภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

  
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันท าการ หรือก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

  
ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบนิทางลกูค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทวัร์ทัง้หมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบนิ มิฉะนัน้ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  
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การยกเลกิและการคืนเงิน 
  กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตลุาคม ต้องยกเลกิลว่งหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามดัจ า 
  กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดัจ า 
  กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัท ฯ มีความจ าเป็นต้องหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทัง้หมด 
  กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด 
  หากท าการออกตัว๋กบัทางสายการบนิไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  
  ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น
เกิน15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 

  การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยนี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
  ผู้ ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ 
(เช่นเดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้า
ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบั หรืออื่นๆ 

  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่ น เงินสด,บัตร

เครดิต  
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบติัการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคณุสมบติัที่จะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ได้พิจารณาแล้ว 

  บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือบางสว่น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทตู งดออก
วีซ่าให้กบัท่าน อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง  

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 

  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสทิธ์ิในการใช้บริการนัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 10 วนั  

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


