
 

1 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (IT) TG-JH91 Special Hokkaido ซปัโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ โทยะ 5D3N BY TG 
http://www.hijapantour.com 

CODE: TG-JH91 Special Hokkaido ซปัโปโร โอตารุ โนโบรเิบทส ึโทยะ 5วนั 3คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Hokkaido 5วนั3คนื ซปัโปโร โอตารุ โนโบรเิบทส ึโทยะ  

บนิตรงสูช่โิตเสะโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ทะเลสาบโทยะ น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway จดุชมววิไซโร Lake Hills Farm  โนโบรเิบทส ึจโิกคดุาน ิ                                                     

 คลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลต ศาลเจา้ฮอกไกโด ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ           

 โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 

 ตลาดปลาโจไก หรอืเลอืกอสิระทอ่งเทีย่วฟรเีดย ์1วนัชอ้ปป้ิงถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

พกัโนโบรเิบทส ึ(ออนเซ็น) 1 คนื ซปัโปโร 2 คนื 

*พเิศษ!! BBQ YAKINIKU+ขาปู 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้ เบยีร ์ไวน ์*Wifi on bus  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

(หอ้ง SGL) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

8-12 พ.ย. 60 41,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant ไมเ่กนิ 2 ขวบ 9,000 บาท 

9,000 30  

16-20 พ.ย. 60 41,900  9,000 30  
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วนัทีห่น ึง่       สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 
19.30 น.   พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ขาออกช ัน้ 4 โซน D  เคานเ์ตอร ์ D สายการบนิ 

THAI AIRWAY (TG) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิ

แท็กกระเป๋า  
23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่เดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิ

ที ่TG670  

 

วนัทีส่อง        สนามบนิชโิตะเสะ - ทะเลสาบโทยะ - น ัง่กระเชา้ Usuzan Ropeway - จดุชมววิ Sario View Point -     
                     Lake Hills Farm – โนโบรเิบทส ึ– จโิกคดุาน ิ– ออนเซ็น       อาหาร กลางวนั ,เย็น 

 
08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตะเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและ

ทําภารกจิสว่นตัว  นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) 
ตัง้อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาตชิโิกะสโึทยะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขา

ไฟที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากทะเลสาบคุช
ชะโระและทะเลสาบชโิกะส ึซึง่ทัง้หมดลว้นอยู่ในจังหวัดฮอกไกโด 
ทะเลสาบแห่งนี้เกดิข ึน้จากการปะทคุรัง้ใหญ่เมือ่ประมาณ 110,000 ปี

ก่อน มีเสน้รอบวงประมาณ 43 กโิลเมตร (ถนนรอบทะเลสาบยาว
ประมาณ 36 กโิลเมตร) มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเล 84 กโิลเมตร 

ทะเลสาบแห่งนี้  มีความพเิศษตรงทีน้ํ่าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว 
ในหนา้รอ้นอากาศกเ็ย็นสบาย เหมาะสาํหรับเดนิเลน่ ป่ันจักรยาน หรอื
ชมทวิทศันอ์ันงดงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  
 เมน ูSalmon Hot Pot Set 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูโ่ชวะชนิซงัปารค์ นําทา่นน ัง่กระเชา้ชม ภเูขาไฟอุส ึ(Mt. Usuzan) (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้

กระเชา้ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออํานวยและจะพาท่านเขา้ชมฟาร์มหมีสน้ํีาตาลแทน) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซัง 
เป็นภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 

1946 ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนั
นานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น
ภู เ ข า โชว ะ  ดั ง ที่ เ ห็ น อ ยู่ 

ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ
รัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์

ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ”
พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 
จากนั้นนําท่านสู่ จุดชมววิ

ทะเลสา  บโทยะที่ Sairo 
View Point เป็นจุดชมววิทีส่ามารถชมทะเลสาบโทยะไดส้วย
ทีส่ดุ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ จนสมควรแก่เวลานําท่าน

เดนิทางเขา้สู ่ Lake Hills Farm (Gelato) ฟารม์เลีย้งสตัว ์
และปลูกพืชพรรณนานาชนดิ นอกจากการทํา  ฟารม์เปิดใหค้น

ไดม้าเยีย่มชมแลว้ ที ่Lake Hill Farm แห่งนี้ยังมรีา้นคาเฟ่บรกิาร
เครื่องดื่มและอาหาร แถมยังมีโรงงานผลติไอศครีมนมสดของ
ฟาร์มเองดว้ย โดยจะนํานมจากเตา้สดๆ ของฟาร์มเองมาทํา
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ไอศกรมี และขนมนมเนยใหผู้แ้วะเวยีนไดท้าน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศที่

มีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ,
หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย  จากนัน้นําท่  านชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก Jigokudani 
เกดิจากภเูขาไฟซึง่ยังไม่ดบัจงึกอ่ใหเ้กดิน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคง

อยู่ชัว่กลัป์ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่) 

 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ําแร่ธรรมชาต ิเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแร่ใน
สไตลญ์ี ่ ปุ่ นทีม่ ี สแีละแร่ธาตทุีแ่ตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบ่อน้ํารอ้นธรรมชาตดิว้ยร่าง
การเปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผ่อนคลายใหร้่ายการและบํารุงผ ิ วพรรณใหด้เูปลง่ปลัง่ เรยีบเนียน และยังมสีว่น

ชว่ยในเรือ่งของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

 ทีพ่กั: Noboribetsu Manseikaku hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่าม         โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– เครือ่งแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อคโกแลต –  
                     ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ
                      อาหาร เชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ต ์BBQ ขาปู 3ชนดิ ไมอ่ ัน้)                                                                                                                                                                                          

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมืองท่าเจรญิรุ่งเรืองใน

ฐานะทีเ่ป็นเมืองคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 
เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มีรา้น

ขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ 
รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้ก
ออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมืองโอตารุไดร้ับ

อทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําท่านเที่ยวชม 

คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 
ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุ

สรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กลําเลียงสนิคา้จาก
ท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามริม
คลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่

จงึเปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้
โกดงั ไดง่้ายขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลอง

เหล่านี้  จ ึงถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหาร
สไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นําท่านชม 
พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ีใหท้่านไดท้่อง

ไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวี ที่
แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทํา

ใหท้า่นผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 
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3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส ่

ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีี
โปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านไดส้มัผัสและชืน่ชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ใหท้่านได ้
ทํากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่นเอง จากนัน้นําท่านเทีย่วชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่ง

ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื่อง
แกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมืองนี้มีชือ่เสยีงในดา้น

การทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) Japanese Set 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ซปัโปโร เมืองหลวง

ของภูมิภาคฮอกไกโด นําท่านไป โรง
งานช็อคโกแลตอชิยิะ (ไม่รวมคา่เขา้ชม

การผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตที่
มชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงาน
ถูกสรา้งขึน้แบบสไตลย์ุโรป แวดลอ้มไป

ดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืก
ชิมช็อกโกแลตเ ป็นของฝากไดต้าม

อัธยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนานกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไก
โด สรา้งขึน้ในปี ค.ศ 1869 และไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4องค ์ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเลือกซื้อ
เครือ่งราง Omamori ไดต้ามอัธยาศยั 

คํา่   รบัประทานอาหาคํา่ทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่5)  
  พเิศษ BBQ YAKINIKU+ขาป ู3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดร ิง้ เบยีร ์ไวน ์
   

 
 

 
 
 

 
 จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิเป็นย่านทีค่กึคกัมชีวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาคํ่าคนื

ที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสนิคา้กันรอบๆ บริเวณนี้มีรา้นอาหาร 
ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรี ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ใน
ตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบรกิาร

ของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงย่านซซูกูโินะได ้
 จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมยา่นซปัโปโร 

  ทีพ่กั: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีส่ ี ่        ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  

                  เชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที6่) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอัธยาศยัเต็มวนัหรอื
ทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาด

ปลาโจไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา 
กรุณาแจง้กับไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง 

เนื่องจากรถมีที่น่ังกัดไม่มีค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเล
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ทีใ่หญ่ทีส่ดุในซปัโปโร เป็นตลาดทีค่กึคกัและมากมายไปดว้ยของฝาก

ของดีของซัป  โปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ัง่ตรงมาจากที่
ต่างๆของออกไกโด และท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝาก

ตา่งๆไดท้ีน่ี่ โดยทางรา้นจะทําแพ็คเก็จอย่างดไีปสง่ทีโ่รงแรมของเชา้
วันเดนิทางกลบั (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิ

อาหารทะเลสดๆ)  จนไดเ้วลานําท่านมาสง่ทีโ่รงแรมและหรือ JR 
ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่ว
อืน่ ๆ ตามอัธยาศยัอาทเิชน่  

ตกึทําเนยีบรฐับาลเกา่ หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ น
แปลว่า อฐิสแีดง เร ิม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจาก

อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดง
หลงันี้ใชเ้ป็นทีทํ่าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการคนแรกทีไ่ดทํ้างานในตกึนี้คอื มจิโิต
ช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีทํ่าการหลงัใหม่เป็น

อาคารทนัสมัยสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยู่ดา้นหลงัตกึ  
สวนโอโดร  ิเป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวทํา

รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลกัน้ําแข็งทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเทีย่วจากญี่ปุ่ น
และทัว่โลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน  
หอ นาฬิกาซ ัปโปโระ  เ ป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งข ึน้จากไม ้
ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมือง
ใหญ่ที่สดุของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน 

เหนือของประเทศญี่ปุ่ น  ออกแบบดว้ย
ศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รู จ้ักในฐานะ

สญัลกัษณ์ของเมือง และเป็นทีส่นใจของ
นักทอ่งเทีย่ว ทัง้ในและต่างประเทศแทบ
ทุกคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่าง

เทีย่งตรง และมเีสยีงระฆงัในทกุชัว่โมง 
อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ ซัปโปโร เป็ 

นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสาํอาง อาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 

Eight) ทีร่ะดับ ความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํา่คนืจะมองเห็นทวีีทาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่าน
ซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มีอยู่ประมาณ 

10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซซูกูโิน่ (ไม่รวมตั๋วข ึ ้น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 
เยน) 

ย่านซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคกัและมี ชวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะ
ในยามคํ่าคนืทีม่ีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั ต่างๆ บนตกึทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่

แปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี - ทานุกโิคจิ
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิ งอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่ีหลังคามุงบังแดด
บังฝนและหมิะ ม ีความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรียงราย

อยู่กว่า 200 รา้นคา้ตัง้ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่
ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ นกา
รรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตาม

อัธยาศยั 
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(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้            ซปัโปโร – สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ         

                        เชา้ 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่7) 
    ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั   
10.30  น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG671   

15.30 น    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่น

โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31.50 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ 

บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และ

ผูจ้ัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- หรอืสง่จอยทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การชําระคา่บรกิาร  
กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**สําคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

กรณีทา่นมเีลขบัตรสมาชกิ Royal Orchid Plus รบกวนแจง้พรอ้มสง่สาํเนาพาสปอรต์ สะสมไมลไ์ด5้0% 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ

แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิสายการบนิไทยไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
    ตัว๋กรุ๊ปคลาสประหยัดไม่สามารถอัพเกรดทีน่ั่งชัน้ธุรกจิได ้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการ
เรยีกเก็บ  
6. คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น  
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.       สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.       กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 10วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันทําทวัรเ์ต็มวนัเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน
2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน

เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


