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· บนิตรง กรุงเทพฯ - ซโิตเซ่ เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาตไิทย THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรนี า้หนกักระเป๋า
ขาไปและขากลบั 30 กโิลกรมั / สะสมไมล5์0% 

· พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พกัโซอุนเคยีว 1 คนื / อาซาฮคิาวา่ 1 
คนื / ซบัโปโร 2 คนื 

· เทีย่วครบทุกไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่า สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ เทศกาลน า้แข็งเมอืง
โซอุนเคยีว น า้ตกกงิกะและ น า้ตกรวิเซ ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง ชมคลองโอตารุ พพิธิภณัฑเ์ครือ่ง
แกว้และกลอ่งดนตร ีซปัโปโร หอนาฬกิาไอน า้ โรงงานช็อกโกแล็ต ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิกู 
พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาโบราณซปัโปโร สวนโอโดร ิ ช้

อปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ

· เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 
พเิศษ!!! อิม่อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU + ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ แบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่น า้อดัลม แบบไมอ่ ัน้ และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟตใ์หท้่านไดอ้ิม่แบบไมอ่ ัน้อยา่ง
จุใจ 

วันท่ี รายละเอียดท่องเท่ียว 

1  กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

2  ฮอกไกโด - สนามบนิชโิตเซะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮิ

ยามา่  - เมอืงโซอุนเคยีว - เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว (ICE FALL FESTIVAL) 

3  น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - เมอืงมอนเบ็ทส ึ- หอคอยโอคอทสก ์- ICE 
BREAKING CARINGO CRUISE - เมอืงอาซาฮคิาวา่ 

4  คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี- เมอืงซปัโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) 

5  ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิกุ - อาคารทีท่ าการรฐับาลเก่า - หอนาฬกิาโบราณ - สวนโอโดร ิ
- พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ

6  สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

24 - 29 Feb 2020  45,999  45,999 44,999 6,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

20.30  คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสายระหว่างประเทศชัน้ 4 
เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญีปุ่่น                         

โดย สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 670  (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

วันท่ี 2 ฮอกไกโด - สนามบนิชโิตเซะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮิ

ยามา่  - เมอืงโซอุนเคยีว - เทศกาลน า้แข็งโซอุนเคยีว (ICE FALL FESTIVAL) 

08.20  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรญีปุ่่น พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ 

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของญีปุ่่นรองจากเกาะฮอนช ูตัง้อยูต่ าแหน่งเหนือ
สดุของประเทศ เดมิเกาะฮอกไกโดเป็นทีอ่าศยัของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ คอื ชาวไอนุ ซึง่
มวัีฒนธรรมคลา้ยกับอนิเดยีนแดงของอเมรกิา ค าว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า 
เมอืงทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน ภูมปิระเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเต็มไปดว้ยทุ่งหญา้ ทุ่งนา ป่า 
ภูเขา ทะเลสาบ แม่น ้า และ ปล่องภูเขาไฟ จงึเป็นดนิแดนทีม่ทัีศนียภาพงดงามเหมาะ
ส าหรับการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละสามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี น าท่านเดนิทาง
สู ่เมอืงอาซาฮคิาว่า เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลาง
ของเกาะไดช้ือ่ว่าหนาวเย็นทีส่ดุในฤดูหนาวของประเทศญีปุ่่น จากนัน้น าท่านชม 
หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้ับการ
กล่าวขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่าไดถ้อืก าเนดิ
ขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกัน
เป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน!!ไฮไลท ์หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดังขัน้เทพไวใ้นที่
เดยีว!! และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ดัแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท้ี่
สนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณเ์ฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มา
เพือ่ดงึดดูความสนใจของลูกคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจ
ในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop 
Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหาร
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เมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นที่
ถูกใจของคนญีปุ่่นทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE  (1)  (คูปอง 
1,000 เยน/ทา่น) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิาม่า (Asahiyama Zoo) (รวมคา่เขา้) 
เป็นสวนสัตวท์ีม่ชีือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่
ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็น
เอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายน ้าของ
เหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเลก็ทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขัีว้โลกและหมาป่า ผู ้
เขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสัตวแ์ห่งน้ียังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดให ้
นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบ
ใกลช้ดิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโซอุนเคยีว เมอืงทีม่ขีึน้ชือ่ในเรือ่งของออนเซ็น 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในฮอกไกโด  จากนัน้น าท่านชม  เทศกาลน า้แข็งเมอืงโซอุน
เคยีว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL 2019) (รวมคา่เขา้) เทศกาลในชว่ง
ฤดูหนาวทีจ่ัดขึน้เป็นประจ าทุกปีเป็นงานเทศกาลน ้าแข็งทีม่กีารจดัแสงสอีย่างสวยงาม 
ท่านจะไดพ้บกับประตมิากรรมน ้าแข็งขนาดใหญ่ รูปทรงต่างๆ ทีป่ระดับอยู่ท่ัวงาน อาทิ
เสาน ้าแข็ง อุโมงคน์ ้าแข็ง และโดมน ้าแข็ง ตลอดแนวแม่น ้าอชิคิาร ิซึง่จะมกีารประดับ
ประดาไฟ หลากสงีดงามตระการตา ชว่งกลางวันจะสะทอ้นแสงอาทติยเ์ป็นประกาย 
ยามกลางคนืกจ็ะสวยงามดว้ยแสงไฟจากสปอรต์ไลทห์ลากสสัีน รวมถงึการเตน้ร าของ
ชนเผ่าพืน้เมอืงของชาวไอนุ การตกีลองเฮยีวบาศุและการจดุดอกไมไ้ฟเฉลมิฉลอง ใน
แต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่นและชาวต่างชาตมิาชมงานนับแสนคนเลยทเีดยีว 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2)     

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CHOYO RESORT HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 3 
ดาว 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณก์ารอาบน ้าแร่เพือ่สขุภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบ
น ้าแร่ในแบบของญีปุ่่น 

สรรพคุณการอาบน ้าแร่: การอาบน ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเน้ือชว่ยใหโ้ลหติในร่างกายหมุนเวยีนไดด้ขีึน้ชว่ย
ขับสิง่อุดตันใตผ้วิหนังและรูขมุขนท าใหผ้วิหนังสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 

 

  

วันท่ี 3 น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - เมอืงมอนเบ็ทส ึ- หอคอยโอคอทสก ์- ICE 
BREAKING CARINGO CRUISE - เมอืงอาซาฮคิาวา่ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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น าท่านออกเดนิทางสู ่น า้ตกกงิกะ และ น า้ตกรวิเซ น ้าตกกงิกะ สายธารไหลลงมา
สวยงามเป็นเสน้เล็กๆ สขีาวเหมอืนเสน้ดา้ย สว่นน ้าตกรวิเซ เป็นน ้าตกสายใหญ่ไหล
ดว้ยความแรงเพยีงสายเดยีว และน ้าตกทัง้สองไดช้ือ่ว่าเป็นน ้าตกคู่สามภีรรยาแห่ง
อุทยานแห่งชาตไิดเซทซซัึง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืง
ชายฝ่ังทะเลตะวันออกเฉยีงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตัง้ตน้อกีแห่งในการรอ
อกเรอืตัดน ้าแข็ง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนู SALMON CHANCHAN 
YAKI SET 

น าท่านชม OKHOTSK TOWER สรา้งเป็นหอกลมตัง้ยืน่ออกไปในทะเล ตรงท่าเรอื
มอนเบ็ทส ึบรเิวณเดยีวกันกับท่าทีจ่ะลงเรอืตัดน ้าแข็ง จากหอคอยแห่งน้ีนักท่องเทีย่ว
สามารถมองดูทะเลน ้าแข็งไดทั้ง้จากดา้นบนและดา้นลา่งสภาพทะเลน ้าแข็งจากใตน้ ้า 
หลังจากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง (Garinko II) !!!ไฮไลทห์นึง่ของเมอืง
มอนเบ็ทส ึเรอื Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอ
คอทสก ์น านักท่องเทีย่วไปชมกอ้นน ้าแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือในชว่งปลายฤดู
หนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรอืน้ีใชเ้พือ่ส ารวจน ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริม่น ามาใช ้
เป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ช่ัวโมง 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนู  SEAFOOD HOTPOT SET 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั   ART HOTEL ASAHIKAWA  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 
ดาว 

  

วันท่ี 4 คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี- เมอืงซปัโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กับอ่าวโอตารุ 
ซึง่ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ูคลอง
แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลงัสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารอุอกไป
ยังท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท่้านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเกา่แกร่มิ
คลองและววิทวิทัศน์  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ 
ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ี
สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่าร
อนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ ใหท่้านไดท่้องไปในดนิแดนแห่ง MUSIC BOX และ
เลอืกซือ้เป็นของฝากอสิระตามอัธยาศยั  น าท่านเทีย่วชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท า
เครือ่งแกว้ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสัีนดังอยู่ในโลกของ
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จนิตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท่้าน
ชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงน้ีมชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมนู HOKKE SET  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) น าท่านเดนิทางสู ่ โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO) แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศ
ญีปุ่่น ตัวอาคารสรา้งขึน้ในสไตลแ์บบยุโรป ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซึง่มช็ีอคโก
แลตทีข่ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน้ี่คอื SHIROI  KOIBITO มคีวามหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่
คนรัก ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้ช็อคโกแลตเป็นของฝาก 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนู PORK SHABU SHABU BUFFET 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  HOTEL LIFOT SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 
ดาว 

   

วันท่ี 5 ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิกุ - อาคารทีท่ าการรฐับาลเก่า - หอนาฬกิาโบราณ - สวน
โอโดร ิ- พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิกู (HOKKAID  JINGU) เป็นศาลเจา้ของ
ลัทธชินิโตทีม่อีายเุกา่แกถ่งึ 140 ปีเชือ่กันว่าเป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้โยฮะชริะผู ้
พทัิกษ์ฮอกไกโดมาตัง้แต่ยคุบุกเบกิดนิแดนน้ีจงึมผูีศ้รทัธาไปมนัสการมากตลอดปี  น า
ท่านเดนิทางสู ่อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรม
ของอาคารน้ีถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืง ซัปโปโร ท าใหนั้กท่องเทีย่วทอ้งถิน่และ
ต่างชาตริูจ้ักกันอย่างแพร่หลายสไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลีย่ม   น ามาจากทีท่ า
การรัฐแมสซาซเูสททใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนกิ
ทอ้งถิน่ และสรา้งอาคารน้ีโดยใชวั้สดภุายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และ
สงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิแตต่่อมาถูกไฟไหมท้ าให ้
ตอ้งสรา้งขึน้มาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบัตทิีม่คีวามส าคัญ
ทางดา้นวัฒนธรรม และส าหรับจัดงานเลีย้งตอ้นรับบุคคลทีส่ าคัญทางการเมอืงของ
รัฐบาลญีปุ่่น แลว้น าท่านชมสัญลักษณ์ของเมอืง คอื หอนาฬกิาโบราณ เมอืงซัปโปโร 
ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถอืว่าเป็นสัญลักษณค์ู่เมอืง นอกจากน้ียังถอืว่า
เป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมอันมคี่าของชาวญีปุ่่น ซึง่ยงัคงบอกเวลาอย่างเทีย่งตรงมานาน
นับ 100 ปี ทัง้ยังไดร้ับการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบัตลิ ้าค่าทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของญีปุ่่น
อกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิเป็นถนนซึง้มคีวามกวา้ง 105 เมตร และ
ยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร สเีขยีวของตน้ไมท้ าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีน่ยิมของคนเมอืงใน
การเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสดุของถนนเป็นที่ตัง้ของหอเสาทวีสีงู 147.2 เมตร 
ภายในบรเิวณน้ีมรี่องไมด้อก น ้าพุ และประตมิากรรมเป็นชิน้ๆ ตัง้ประดับอยู ่
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) เมนู KARAKE CHICKEN + 
TEMPURA SET 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (SAPPORO BEER 
MUSEUM) ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลติเบยีรค์รัง้แรกของประเทศญีปุ่่น เมอืงซัปโปโรจงึ
เป็นแหล่งผลติทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และเป็นยีห่อ้ทีน่ยิมทีส่ดุในประเทศ ซึง่มกีารกลั่นเบยีร์
ตัง้แต่ ปี 1877 มาจนถงึปัจจุบัน และยังสง่ออกไปท่ัวโลกอกีดว้ย ซึง่เปิดเมือ่ปี 1987 ใน
สมัยเมจเิคยเป็นโรงกลั่น ภายในพพิธิภัณฑจ์ะแนะน าประวัตขิองเบยีรใ์นญีปุ่่น และ
กระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร ์ถัดจากพพิธิภัณฑเ์ป็นทีต่ัง้ของสวนเบยีรซั์ปโปโร
(SAPPORO BEER GARDEN) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื GARDEN GRILL 
และ GENGHIS KAN HALL มบีรรยากาศสบายๆกับการดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์ี
ควิเน้ือแกะ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ทีน่ยิม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนทานกุโิคจ ิ
เป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีทั่ง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจาก
จากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรง
ภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เน่ืองจาก
มเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมี
การตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่อกีดว้ย 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11)  เมนู BUFFET @DEN 

SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลญ์ีปุ่่น พรอ้มปูยักษ์ 3 ชนดิ คอื ปูสไุว ปูขน 

ปูทาราบะ ปูน ้าเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ดร้ับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่น 

ว่าเป็นปูน ้าเย็นทีม่รีสชาตอิร่อยทีส่ดุใหทุ้กท่านไดอ้ิม่อร่อยกันแบบไม่อัน้            

พเิศษ!!! ++ บรกิารเครือ่งดืม่น ้าอดัลม แบบไม่อัน้++ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  HOTEL LIFOT SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 
ดาว 

 

 

 

วันท่ี 6 สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่“สนามบนิซโิตเช่” 

10.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  

โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 
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15.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ : รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน า
เทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย
มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงัน้ี :  

1)  โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร ์จะยังไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่ัก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยู่ในระดับเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท่้านทราบกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 1-3 
วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่น หอ้งพกัคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มหีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน ซึง่ท่าน
อาจจะตอ้งพักเป็น หอ้งทีน่อน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรมในหอ้งพกัจะไม่มี
เตยีงคู่ อาจจะมแีค่เพยีง 1 เตยีง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่านัน้ และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเต็ม 
ทางบรษัิทขออนุญาตจดัหอ้งพักใหท่้าน แบบพักท่านเดยีว/หอ้ง 

*** กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ต่อ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นท าการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ *** 

ราคาทวัรร์วม 

1.ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดัพรอ้มภาษีสนามบนิทุกแห่งตามเสน้ทางทีร่ะบุใน
รายการ 

 (ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 

2.ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

3.ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

4.ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า 

5.ค่ารถรับ–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี
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7.น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบนิไทย (TG) ขาไปและกลับท่านละ 30 กก. 

8.ค่าไกดท์อ้งถิน่น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

9.ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง 

–การชดเชยอุบัตเิหตุสว่นบุคคลกรณเีสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัตเิหตุไม่เกนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว)้ 

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง,ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการส่ังเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 4,000 เยน หรอืประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 
ทา่น 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบก ากับภาษี) 

4.ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้วในกรณีทีไ่ม่ใชพ่าสปอรต์ไทย กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมุดบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท่้านโดยจ่ายค่าบรกิาร
ต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระท ัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 25 วัน กรณีทีไ่ม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบูรณก์็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง
มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น FANTASTIC HOKKAIDO 6D4N [TG] 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนืไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์
เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเน่ืองมาจากเกดิกรณคีวามล่าชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ เชน่ ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้  

9.ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันปรับ
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันตาม
สถานการณ์ดังกล่าว  

  

เรือ่ง การยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเริม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญีปุ่่นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทยทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่น ไดป้ระกาศเริม่บังคับใชใ้นวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักใน
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ประเทศญีปุ่่นได ้15 วัน (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่นเกนิ 15 วัน หรอืไปท างาน หรอืมี
วัตถุประสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

  

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออก
เอกสารดังกล่าว) 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกล่าว) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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