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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

10 – 14 พฤษภำคม 2561  (วนัพืชมงคล) 41,900.- 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (23.45-08.30)   ✈  
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ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ  – บ่อโคลนเดือดจิโกคุดำนิ – อุโมงค์ซำกุระ 

(ชมซำกุระ)  – ภูเขำอุสึซัน  – สวนหมภูีเขำไฟโชวะชินซัน –  

ทะเลสำบโทยะ 

-  


HOTEL   

TOYA ONSEN HANABI                     

HOTEL  OR  SIMILAR 
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ทะเลสำบโทยะ – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว

และกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ  – โรงงำนช็อกโกแลต็ – ซัปโปโร 

–   ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – ซัปโปโร 

  - 

MYSTAYS  HOTEL 

SAPPORO SUSUKINO   

OR  SIMILAR 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูม ิ ... ช้ันระหว่ำงประเทศขำออก (ช้ัน 4) ณ เคำน์เตอร์ C  

(ใกล้กบัประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

2345 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 
 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ  – บ่อโคลนเดือดจิโกคุดำนิ – อุโมงค์ซำกุระ (ชมซำกุระ)  – ภูเขำอุสึซัน  –                                          

สวนหมภูีเขำไฟโชวะชินซัน –  ทะเลสำบโทยะ 

0830 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

   
 น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เพ่ือน าท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก”                                  

บ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติได้สร้างสรรค์ข้ึนอุดมไปด้วยแร่ก ามะถัน เกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญก ามะถัน                         

แล้วพวยพุ่งข้ึนมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง … ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับดอกซากุระ ท่ีทั้งสองข้างทาง                   

เรียงรายไปด้วยต้นซากุระ2,000ต้น จึงได้รับการขนานนามโดยคนทอ้งถ่ินว่า “อุโมงค์ดอกไม้” (โดยทั่วไปซำกุระ                        

จะบำนประมำณ  1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดังน้ันหำกช่วงที่ท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว                      

ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้องขออภยัมำ ณ ทีน่ี)้ 

4 
ซัปโปโร – ตลำดโจไก - ศำลเจ้ำฮอกไกโด – สวนมำรุยำมะ (ชม

ซำกุระ) – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – สวนโอโดริ (ชมซำกุระ)–     

ช้อปป้ิงเรร่ำ เอำท์เลท็ – ชิโตเซ่ 

  - 
HOTEL GRAND 

TERRACE CHITOSE OR  

SIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45) 


✈ 
- -  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

 

 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) โดยรถโค้ช ...ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 
ปีท่ีผา่นมา และเป็น จุดศูนยก์ลางท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีจะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-
50 ปี  ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยูอ่ย่างต่อเน่ือง ... จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 
2486 ท  าให้เกิด “ภูเขำไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้  แต่ยงัมีควนัขาวปะทุ
ออกมาตาม  รอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อน สูงมาก ...เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้น  ฤดู
หนาว ... อิสระให้ท่านได ้ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติ และวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง ...  

แลว้น าท่านชมแหล่งอนุรักษ์  “หมีสีน ำ้ตำล”  พนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซา

คาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ต่ืนตากบัความน่ารักของน้องหมีตวัเล็กท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอายุ 12 

ขวบ ... และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล 

หรือกวกัมือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั ความน่ารักของเหล่าหมีสี

น ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ... จากนั้นน าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ โทยะเพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TOYA ONSEN HANABI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่  
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วนัทีส่ำม ทะเลสำบโทยะ – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจ ิ – โรงงำนช็อกโกแลต็ – 

ซัปโปโร – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – ซัปโปโร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนย์กลางการค้าทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่าน                                  

จะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเ รีย บง่ายของญ่ีปุ่น .. .                                       

ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิสแวะชม                           

“คลองโอตำรุ”  ท่ี มีความยาว  1,140 เมตร  และเ ช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ  ซ่ึ งในสมัยก่อนประมาณ  ค .ศ . 1920                                  

ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า                               

ในตัวเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่                         

ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและ                             

กล่องดนตรี”  ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นัก ... 

หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ือง

แก้วด้วยช่างผูช้  านาญการ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินค้าท่ีผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือ                                

ฝากคนทางบา้น ...จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตล์อังกฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง                                    

2 เรือนบนโลกเท่านั้ น ...  ซ่ึงเป็นของขวัญจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ ...                               

นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ     15 นาที  และจะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน ้ าอีกเรือน                      

ท่ีลอนดอน ... ไม่ใกลไ้ม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินขา้มไปยงั “ถนนซำไกมำจิ” ท่ีเต็มไปดว้ยร้านขายอาหาร

ทะเลสด ๆ ท่ีภูมิใจน าเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยกัษ์ท่ีแมแ้ต่ชาวประมงผูโ้ชกโชนยงัต้องท่ึง                           

อาหารทะเลท่ีน ามาโชว์ทุกตัวสามารถซ้ือและย่างให้เห็นกนัสด ๆ โอตารุยงัข้ึนท าเนียบเป็นแหล่งของอาหารทะเล                       

ท่ีสดและรสเลิศท่ีสุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์        

“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต”         

มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ี                         

มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้ งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต                    

และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ ...  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวง  ของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของ

ญ่ีปุ่น ผงัเมือง ซปัโปโร มีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บ

ค าแนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนัดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงั

เมืองของอเมริกา ...  

น าท่านเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโินะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 4,500 

ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ

อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น ร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 

อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo …ถนนใน  ซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลยถ้าหากปราศจากร้านราเมน                              

ซ่ึงแหล่งท่ีข้ึนช่ือ คือ “Ramen Yokocho” หรือท่ีคนไทย   รู้จักกันดีในช่ือว่า “ตรอกรำเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมน                           

ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในซปัโปโร ...ให้ท่านเลือกซ้ือของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

*** เ พ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่าง คุ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย . . . ให้ท่านได้เ ลือกชิมร้านอร่อย                                 

จากร้านคา้ต่างๆ *** 

ทีพ่กั : MYSTAYS  HOTEL SAPPORO SUSUKINO หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – ตลำดโจไก - ศำลเจ้ำฮอกไกโด – สวนมำรุยำมะ (ชมซำกุระ) – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – สวนโอโดริ (ซำกุระ)– 

ช้อปป้ิงเรร่ำ เอำท์เลท็ – ชิโตเซ่  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดเช้ำโจไก” น าท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษท์ะเล 

หอยเชลล ์สัตวน์ ้ าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและผลไมส้ด มากมาย

กว่า 70 ร้านคา้ท่ีเอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม….ให้ท่านดเ้ดินมชมและเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง 

ฮอกไกโด . . .  ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข  ถึงแม้จะไม่ได้มี                       

ประวติัศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหว ้                   

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป ... 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “สวนมำรุยำมะ” ผืนป่าบริสุทธ์ิอ ันกว ้างใหญ่ของอนุสรณ์สถานธรรมชาติ และเ ป็น

สถานท่ีชมซากุระท่ีมีช่ือเสียงของซัปโปโรใจกลางสวนแห่งน้ีมีตน้ซากุระพนัธุ์ “ชิดำเระ ซำกุระ” หรือ “Weeping 

cherry tree” ขนาดใหญ่ตั้ งตระหง่านอยู่ซ่ึงจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และยงัมีดอกซากุระท่ีอยู่รอบๆบริเวณ

สวนสาธารณะจะบานสะพร่ังทั้งสวนอีกดว้ย.. อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกบัการชมซากุระ พร้อมทั้งถ่ายภาพความ

ประทบัใจตามอธัยาศยั (โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ  1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยในแต่ละปี 

ดังน้ันหำกช่วงทีท่่ำนเดินทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้องขออภยัมำ ณ ทีน่ี)้ ...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
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น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

เมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... 

น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้าง

อาคารน้ี โดยใชว้สัดุภายในประเทศ… อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์ของ 

รัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ท  าให้ต้องสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติั ท่ีมี

ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียง   ตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น … 

น าท่านสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือ                

และทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12  บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว                  

ท่ีงดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์  จะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะ ซัปโปโร  ด้านทิศตะวันออก                                   

ของสวนโอโดริ เป็นท่ีตั้ งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงด้านบนมีจุดชมวิว                               

ท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ท่ีความสูง 90 เมตร ...ในช่วง

กลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร                             

(ไม่รวมค่ำเข้ำชม)...ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศผูค้นท่ีพากนัไปชม “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสีชมพู

อยูท่ ัว่บริเวณสวน (ท่านอาจจะไดเ้ห็นบรรยากาศการชมดอกไมส้ไตลญ่ี์ปุ่น ท่ีจะมากนัเป็นครอบครัว/หมู่คณะ) ให้ท่าน

ไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ   (โดยทัว่ไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้อยู่ตำมสภำพอำกำศทีเ่อื้ออ ำนวยในแต่ละ

ปี ดังน้ันหำกช่วงทีท่่ำนเดินทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้องขออภยัมำ ณ ทีน่ี่)  

 จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี “เรร่ำ เอำท์เล็ท” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์
ต่างๆกว่า 400 ร้านอาทิ GAP, GUCCI,  FILA, Adidas, SEIKO, Franc Franc, BEAMS, United Arrows, Coach และ 
Free’s Shop  และนอกจากน้ียงัมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย แล้วยงัม๊โซนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถ่ินอย่าง 
Hokkaido Shinhakken Factory ดว้ย ใครอยากหาซ้ือผกั ผลไม ้ เหลา้ และขนมต่าง ๆ ของฮอกไกโดก็แวะชอ้ปกนัต่อ
ไดท่ี้น่ีเลย... อิสระให้ทุกท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ต่างๆ ในบรรยากาศสบายๆ แบบ OUTDOOR ...  

*** เ พ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่าง คุ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย . . . ให้ท่านได้เ ลือกชิมร้านอร่อย                                 

จากร้านคา้ต่างๆ *** 

ทีพ่กั : HOTEL GRAND TERRACE CHITOSE หรือเทยีบเท่ำ 
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วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 

1045 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 671 

1645 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ   

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 37,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 37,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 31,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,000 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ หวัหนา้ทวัร์และพนกังานขบัรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป  

หากบริการดี น่ารัก สามารถเพ่ิมให้เป็น  ก าลงัใจ  ในการท างานได ้
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    

  ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 
 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป)  
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8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมำยเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 
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11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 


