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 เมือง “คามิยุเบท็ส”ึ ดินแดนแห่ง “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่รวบรวมหลากหลายสายพันธุแ์ละสสีนัสวยงาม 

 อลังการณ์กบั “ทุ่งดอกพิ้ งคม์อส ที่ปกคลุมเสมือนเป็นพรมดอกไม้มีขนาดเทยีบเท่า 14 สนามฟุตบอล 

 อิ่มอร่อยกบัรสชาติราเมนต้นตาํรับแท้สไตล์ญ่ีปุ่ น “หมู่บา้นราเมน” ได้รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ 

 ชมความอศัจรรย์ “อาโออิเคะ” สระนํา้สนีํา้เงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด 

 ด่ืมดํ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เตม็ไปด้วยลาํคลองและต้นกาํเนิดศิลปะ “เครื่องแกว้และกล่องดนตรี” 

 สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “โรงงานช็อกโกแล็ต” สนิค้าที่ขึ้นช่ืออกีอย่างของเกาะฮอกไกโด 

 ช้อปป้ิงจุใจ “ซึซึกิโนะ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 
  

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

กําหนดวนัเดินทาง 

 01-05 มถินุายน 60 (5วนั3คนื)  
 

 15-19 มถินุายน 60 (5วนั3คนื)  

 
 

 
 
 
 
วนัทีห่นึง่           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

 

40,900.- 

      
    Kamiyubestu Tulip Park    Takinoue Pinkmoss Park            Otaru Canal                       Bie Blue Pond 
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วนัทีห่นึง่  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

20.00  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร ์C  

*** พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) *** 

หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง ดงันั้น

ผูโ้ดยสารจําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

23.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถิน่ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่อง  ชิโตเซ่- หมู่บา้นราเม็ง – คามิยุเบ็ทสึ – ทุ่งดอกทิวลิป - ทะคิโนะอุเอะ -  ทุ่งดอกพ้ิงคม์อส - โซอุนเคียว 

08.30 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า” ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไก

โด ... หมู่บ้านแห่งน้ีประกอบด้วยร้านราเมงที่มีช่ือเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกนัทาํราเมงของตนเองให้อร่อยที่สุด เพ่ือสืบทอด

มรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพ่ือให้เป็นที่เล่ืองลือไปทั่วโลก ... 

อสิระให้ท่านได้เลือกร้านเดด็ตามสไตล์ของท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง็ ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1) 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “คามิยุเบ็ทสึ” ซ่ึงแต่เดิมเป็นเพียงสวนดอกไม้เลก็ๆ เท่าน้ัน ต่อมากลุ่ม ประชากรอาวุโสประจาํท้องถ่ิน

ได้ร่วมมือร่วมใจกนัปลูกดอกไม้นานาพันธุ ์โดยเฉพาะดอกทิวลิปขึ้นมา และปฏบัิติอย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาทุกๆ ปี จนกลายเป็น

ธรรมเนียมที่สืบทอดกนัต่อมา ... ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีมิใช่เพียงสวนดอกไม้เล็กๆ ดั่งในอดีต สวนน้ีได้มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้ น 

และสวยงามราวกบั “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่ปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์ ... นําท่านชมความสวยงามแห่งมวลดอกไม้ “ทุ่งดอก

ทิวลิป” ที่เกิดจากการปลูกเพ่ือความสวยงาม จนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่อย่างในปัจจุบัน จนเสมือนว่าเป็นดอกไม้

ประจาํเมืองน้ีเลยทีเดียว ... นอกจากน้ียังมีการจัดเทศกาลงานแสดงดอกทิวลิปขึ้ นประจําทุกปีตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-ต้น

เดือนมิถุนายน (ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ) จะมีดอกทิวลิปให้ชมถึง 1,200,000 ดอก จาก 120 สายพันธุ์และหลากสีสัน

สวยงาม ทั้งสีแดง สีส้ม สี ชมพู สีขาว สีม่วง จัดวางเรียงรายไล่ระดับสีอย่างสวยงาม 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “ทะคิโนะอุเอะ” จุดชมความงดงามอกีแห่งหน่ึงบนเกาะฮอกไกโดที่ปกคลุมด้วยพรมของดอกไม้ ... นาํ

ท่านช่ืนชมกับดอก “MOSS PHLOX” หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ช่ือ “ทุ่งดอกพ้ิงคม์อส” นับได้ว่าเป็น

เสมือนตัวแทนสาํคัญของเกาะฮอกไกโดในฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียว ... ทั่วทั้งสวนด้วยพ้ืนที่เทียบเท่า  14 สนามฟุตบอล จะ

กลายเป็นสีชมพูทั่วทั้งภูเขา ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี (ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ) กล่ินหอม

อบอวลของดอกไม้น้ีจะทาํให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วบริเวณ ... และในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกับความงามของ

ท้องฟ้าสีฟ้าตัดกบัทุ่งดอกไม้สีชมพู ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวย ๆ อย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติได

เซ็ทสึซงั” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยังเป็นแหล่งนํา้แร่ออนเซนที่มีช่ือเสียงโด่งดังของญ่ีปุ่น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่น

นับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่นํา้แร่เพ่ือสุขภาพและบาํรุงผิวพรรณ ... เพ่ือนาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก                                                                                            

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง  

ทีพ่กั : Sounkaku Grand Hotel หรือเทียบเท่า  
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วนัทีส่าม  น้ําตกกิงกะ & น้ําตกริวเซย ์- บิเอะ - Blue Pond – ทุ่งดอกไมก้ามิฟูราโน่ – ชอ้ปป้ิงเรร่าเอาทเ์ล็ต – ซปัโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  นําท่านเดินทางสู่ เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่

ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ี

โซอุนเคียวยังเป็นแหล่งนํา้แร่ออนเซนที่มีช่ือเสียงโด่งดังของญ่ีปุ่น ในแต่ละปีจะ

มีนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่นํา้แร่เพ่ือสุขภาพและบาํรุง

ผิวพรรณ ...  เพ่ือนําท่านเดินทางชมความงามของ “น้ําตกกิงกะ” หรือ 

“น้ําตกแม่น้ําสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนนํา้ที่ไหลลงมาจาก

หน้าผาน้ันมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสน

งดงาม ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหน่ึงนํ้าตก “น้ําตกริวเซย”์ หรือ “น้ําตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจาก

นํา้ตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผาน้ันเม่ือต้องกบัแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกบัดวงดาวที่กาํลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากน้ี

นํา้ตกทั้งสองยังได้ช่ือว่าเป็นนํา้ตกคู่สามีภรรยาอกีด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแขง็ตัวกลายเป็นนํ้าแขง็ ... 

อสิระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอธัยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศัย                                                                                             

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่ือว่า “Small Town Of The Most 

Beautiful Hills” ความเลก็ที่แสนน่ารักของเมืองน้ีอยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เตม็ไปด้วยทุ่ง

ข้าวบาร์เล่ย์ตัดสลับกบัไร่ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขาเส้นทางที่เ รียก

กนัว่า “Patchwork” ชมความงามของภเูขาไดเสทซึนับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจํา

อย่างยิ่ง ... โดยสถานที่แห่งน้ีเป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์

และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหร่ีไมลด์เซเว่น 

... แล้วนาํท่านแวะชมความงดงามของ “สระน้ําสีน้ําเงิน หรือ อาโออิเคะ” สระนํ้า

สีนํา้เงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด ... สระน้ีเกิดหลังจากการสร้างเขื่อน

ในต้นนํา้ของแม่นํา้บิเอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพ่ือป้องกนัการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซ่ึง

เกดิระเบิดขึ้นในเดือนธนัวาคม ปี 1988 ... การสร้างเขื่อนได้มีผลทาํให้กระแสนํ้า

ของแม่นํา้บิเอะไหลย้อน และสะสมจนกาํเนินเกิดบ่อนํ้าสีนํ้าเงินในป่า แร่ธาตุในนํ้า

ซ่ึงเป็นแร่อลูมิเนียมไฮดอ๊กไซด์ ทาํให้เกดิคล่ืนแสงสีฟ้าเช่นเดียวกบัช้ันบรรยากาศโลกสะท้อนเป็นกระจกส่องประกายระยับตัด

กบัทิวไม้ ที่ลอบล้อมในธรรมชาติได้งดงามจับใจ ... อสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพประทับใจตามอธัยาศัย ...  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่” เมืองเล็กๆ ที่เตม็ไปดว้ยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิด รวมถึง

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และบาํรุงผิวพรรณ ที่สกดัจากดอกไมต่างๆ ที่มีกล่ินหอมและ

ประโยชน์มากมาย ... เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ “ทุ่งดอกไมก้ามิฟูราโน่” ตั้งอยู่บนเนิน

เขา มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาโทกาชิ(Tokachi mountain range) ที่แห่งน้ีสามารถ

น่ังรถแทรกเตอร์ผ่านทุ่งดอกไม้ได้ เพ่ือดื่มดํ่ากบับรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้

ที่งดงามสุดลูกหูลูกตาฟาร์มน้ีเป็นฟาร์มสาํหรับท่องเที่ยวที่กว้างถึง 150,000 ตาราง

เมตรและใหญ่ที่สุดในฟุราโนะ ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ทุ่งดอกไม้จะบาน

สวยงามเป็นแนวตั้งแต่ยอดเนิน สามารถน่ังรถเที้ ่ยวชมรอบสวนได้ มีกจิกรรมให้ลองทาํด้วยตัวเอง เช่น ทาํหมอนที่ทาํจากดอก

ลาเวนเดอร์แห้งอบหอม ทาํโปสการ์ด/ทาํป้ายดอกไม้ ทาํถุงดอกไม้แห้งอบหอมจากดอกไม้ที่ชอบด้วย  
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นําท่านเดินทางช้อปป้ิงสู่ “เรร่า เอา้ทเ์ล็ต” เอาท์เลทที่ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า “แบรนด์เนม ” ช่ือดัง

หลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญ่ีปุ่น และสินค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซ่ึงในบรรดาแบ

รนด์ดังเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศ

ญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังที่มาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินค้าสําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิการ 

รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือคํ่าอสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

เอาท์เลต็ *** 

ทีพ่กั : APA Sapporo Hotel & Resort หรือเทียบเท่า 

วนัทีสี่ ่  โรงงานช็อกโกแล็ต - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตรี – ซปัโปโร –  

  ศาลเจา้ฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ - ชอ้ปป้ิงย่านซึซึกิโนะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

นาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้นชื่ออกีอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพ

เยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลม

กล่อมไม่แพ้ชอ็กโกเแลต็จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยกว่็าได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่

ยุคแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างจุ

ใจ ... จากน้ันนาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง

ท่านจะได้เพลินตากบัทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอ

ตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิสนําท่านแวะชม “คลองโอตารุ” 

ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทาง

เรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณ

ปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศัยกบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  

นาํท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปป้ิงสาํคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้ง

ของ “รา้นเครือ่งแกว้” “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองข้างทางของถนน

ซาไกมาจิ ยังเตม็ไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ชอ็คโกแล็ต 

Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ  เค้กและขนมอันเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของที่

ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอธัยาศัย ... จากน้ันนําท่าน  

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 

เรือนบนโลกเท่าน้ัน ... ซ่ึงเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา

มอบให้กบัเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้ นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่น

ไอนํา้ออกมาทุกๆ ช่ัวโมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํา้อกีเรือนที่ลอนดอน ... อสิระให้ท่านเดินชมได้ตามอธัยาศัย ... พร้อมนาํท่าน

ช่ืนชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งที่ทาํ

มาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอัน

แสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่างผู้ชํานาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” 

สินค้าที่ผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ...นาํท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัป

โปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไก

โดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภมิูภาคคันโต ... แต่ที่น่ีกเ็ป็นที่สาหรับให้คน

ท้องถ่ินได้กราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี เพ่ือเป็นขวัญและกาํลังใจสืบไป “อาคารที่ทําการรฐับาลเก่า” 

สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาํให้นักท่องเที่ยวท้องถ่ินและ

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/hokkaido/index.html
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ต่างชาติรู้จักกนัอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม....สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่   ย่านช้อปป้ิงและแหล่ง

บันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย 

เช่น ร้าน Big Camera จําหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้า

แฟช่ันวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองสาํอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนในซัปโป

โรจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลยถ้าหากปราศจากร้านราเมง็ซ่ึงแหล่งที่ขึ้นชื่อ คือ “Ramen Yokocho” หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในช่ือว่า 

“ตรอกราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมนที่ขึ้ นช่ือที่สุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้ว่าร้านไหนอร่อย จาก

จาํนวนคิวของลูกค้าที่รออยู่ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารกลางวันและม้ือคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร *** 

ทีพ่กั : Grand Terrace Hotel  หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีห่า้  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 

15.45  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 40,900.- บาท 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 36,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 36,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 30,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
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2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 

 


