
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนบินตรงซิโตเซ่โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)                                             

พร้อมบริกำรอำหำรแบบ FULL SERVICE   พกัออนเซ็น 1 คืน / พกัอำซำฮิคำว่ำ 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน 

ฟรีน ำ้หนักกระเป๋ำขำไป 30 กิโลกรัม และขำกลบั 30 กโิลกรัม 

เที่ยวครบทกุไฮไลท์  เปิดประสบกำรณ์กำรแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภำพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พเิศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ป้ิงย่ำง YAKINIKU + ขำปูยักษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญีปุ่่ น 

พร้อมบริกำรเคร่ืองด่ืมน ำ้อัดลม แบบไม่อั้น และเมนูวำไรตีบุ้ฟเฟต์ให้ท่ำนได้อิ่มแบบไม่อั้นอย่ำงจุใจ 



 
   20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่ำ อำกำศยำนสุวรรณภูมิ  อำคำร ผู้ โดยสำยระห ว่ำ งประเทศ ช้ัน 4  เคำน์ เตอ ร์  C                                      

สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯคอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง  
    23.55 น. ออกเดนิทำงสู่ สนำมบินนิวชิโตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น    

โดย สำยกำรบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและน ้ าด่ืมบนเคร่ือง) 
 

 

 

    08.20 น.   เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ  เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ิน    

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อันดบัสองของญ่ีปุ่นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยูต่  าแหน่งเหนือสุดของประเทศ เดิมเกาะฮ
อกไกโดเป็นท่ีอาศยัของชนพื้นเมืองดั้ งเดิม คือ ชาวไอนุ ซ่ึงมีวฒันธรรมคล้ายกบัอินเดียนแดงของอเมริกา ค า
ว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองท่ีมีแม่น ้ าไหลผ่าน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเตม็ไปดว้ยทุ่งหญา้ 
ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น ้ า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนท่ีมีทศันียภาพงดงามเหมาะส าหรับการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเท่ียวได้ตลอดทั้งปี น าท่านเดินทางถึง เมืองฟุรำโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ 
ท่ีมีอากาศเยน็และแหง้ประกอบกบัดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกก่ารเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร 
โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลาท่ีเป็นหิมะ กจ็ะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา  น าท่านเดินทางสู่ เมือง
อำซำฮิคำว่ำ เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะได้ช่ือว่าหนาวเยน็ท่ีสุดในฤดู
หนาวของประเทศญ่ีปุ่น  จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิคำว่ำ  ท่ีราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอันเป็น
เอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่าไดถื้อก  าเนิด
ขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว 
เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บ้ำนรำเมนท่ีรวบรวมร้ำนดงัขั้นเทพไว้ในท่ีเดยีว!! และยงัมีหอ้งเล็กๆท่ีจดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้าน
ตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ท่ีแสนภาคภูมิใจในความเป็นรา
เมนเจ้าท่ีเกา่แกท่ี่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ีเช่ือมั่นในน ้ าซุปของตวัเองว่าเป็น
หน่ึงไม่แพใ้ครท่ีส าคญั ราเมน ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความท่ีกนิง่ายและมีรสชาติท่ี
หลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวยั 

    
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

วนัที่สอง       ซิโตเซ่ – เมืองฟุรำโน่ – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – เมืองโซอุนเคยีว  –  
                     โซอุนเคียว มัตสึริ (ICE FALL FESTIVAL) 



      เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE  (คูปอง 1,000 เยน/ท่ำน) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น าท่านสู่ สวนสัตว์อะซำฮิยำม่ำ (Asahiyama Zoo) (รวมค่ำเข้ำ) เป็นสวนสัตว์ท่ีมี
ช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม
สัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอ่ืนๆ ไฮไลท์ ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้
ผ่านสระว่ายน ้ าของเหล่าเพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชม
จะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสัตวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสัตว์แห่งแรกท่ีมีการจัดใหน้กเพนกวินออกเดินในช่วงฤดู
หนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพำเหรดเพนกวนิ แบบใกลชิ้ด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคยีว เมืองท่ีมีขึ้น
ช่ือในเร่ืองของออนเซ็น ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในฮอกไกโด  จากนั้นน าท่านชม  เทศกำลน ้ำแข็งเมืองโซอุน
เคยีว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL 2018) (รวมค่ำเข้ำ) เทศกาลในช่วงฤดูหนาวท่ีจดัขึ้นเป็นประจ าทุก
ปีเป็นงานเทศกาลน ้ าแข็งท่ีมีการจัดแสงสีอย่างสวยงาม ท่านจะได้พบกบัประติมากรรมน ้ าแข็งขนาดใหญ่ 
รูปทรงต่างๆ ท่ีประดบัอยูท่ ัว่งาน อาทิเสาน ้ าแขง็ อุโมงคน์ ้ าแขง็ และโดมน ้ าแขง็ ตลอดแนวแม่น ้ าอิชิคาริ ซ่ึงจะมี
การประดบัประดาไฟ หลากสีงดงามตระการตา ช่วงกลางวนัจะสะทอ้นแสงอาทิตยเ์ป็นประกาย ยามกลางคืนก ็
จะสวยงามดว้ยแสงไฟจากสปอร์ตไลทห์ลากสีสัน รวมถึงการเตน้ร าของชนเผ่าพื้นเมืองของชาวไอนุ การตีกลอง
เฮียวบาศุและการจุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลอง ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติมาชมงาน
นบัแสนคนเลยทีเดียว  
(เฉพำะกรุ๊ปวนัที่ 21 – 26 มีนำคม 61) น าท่านเดินทางสู่ พพิิธภัณฑ์หิมะและน ้ำแข็งคำมิคำวะ (Kamikawa Ice 
Pavilion) ถ ้ าน ้ าแขง็เมืองคามิกาวะ หรือไอซ์ พาวิเลียนแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเมืองคามิกาวะ ลักษณะเป็นถ ้ าน ้ าแข็งท่ี
ตลอดทางเดินท่ียาวเหยยีดถูกประดบัประดาดว้ยไฟหลากสีสัน ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีคดเคี้ยวไปมาท่ามกลางอากาศท่ี
หนาวเยน็ ในอุณหภูมิ -20 องศาเป็นอยา่งน้อย นอกจากน้ีภายในถ ้ ายงัเต็มไปด้วยหินงอกหินยอ้ยท่ีเกดิจากการ
ละลายของน ้ าและหยดลงมากอ่นท่ีจะแข็งตวัเป็นรูปร่างต่างๆ อยา่งสวยงาม สุดแทแ้ต่จินตนาการของแต่ละคน
ท่ีมาเยอืนยงัถ ้ าแห่งน้ี  
 
 
 
 
  

        ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์อำหำรนำนำชำติ  
น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ท่ีพกั   CHOYOTEI  HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
ห้ำมพลำด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้ าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้ าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก 
ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนท าใหผ้ิวหนัง
สะอาดบ ารุงผิวพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  



 
 

 
      เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  
   จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ น ำ้ตกกงิกะ และ น ้ำตกริวเซ น ้ าตกกงิกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆ 

สีขาวเหมือนเส้นดา้ย ส่วนน ้ าตกริวเซ เป็นน ้ าตกสายใหญ่ไหลดว้ยความแรงเพียงสายเดียว และน ้ าตกทั้งสองได้
ช่ือว่าเป็นน ้ าตกคุู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมือง
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดตั้งตน้อีกแห่งในการรออกเรือตดัน ้ าแขง็  

      เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนู SALMON TEPPAN YAKI SET 
   น าท่าน ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง (Garinko II) !!!ไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตดัทะเล

น ้ าแขง็ออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น านกัท่องเท่ียวไปชมกอ้นน ้ าแข็งท่ีลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วง
ปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม เดิมเรือน้ีใชเ้พื่อส ารวจน ้ ามันในรัฐอลาสกา้ เร่ิมน ามาใช ้เป็นกจิกรรม
ท่องเท่ียวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาที-1 ชัว่โมง  

 
 
 
 
 
       ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู  JAPANSES SET 

น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ท่ีพกั   ART  HOTEL ASAHIKAWA  หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 
หมำยเหตุ** กรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือตดัน ้ าแข็งได้ พาท่านเขา้ชม Ohtsuku Tower สร้างเป็นหอกลมตั้งยื่น
ออกไปในทะเล ตรงท่าเรือมอนเบท็สึ บริเวณเดียวกนักบัท่าท่ีจะลงเรือตดัน ้ าแขง็ จากหอคอยแห่งน้ีนกัท่องเท่ียว
สามารถมองดูทะเลน ้ าแขง็ไดท้ั้งจากดา้นบนและดา้นล่างสภาพทะเลน ้ าแข็งจากใตน้ ้ า แบ่งออกเป็น 4 ชั้น (รวม
ชั้นใตน้ ้ า) คือ 
1. ชั้นท่ี 1 Okhotsk Hall ทางเขา้เช่ือมกบัท่าเรือ จดัแสดงความเป็นมาของหอคอยแห่งน้ี และมีร้านขายของ 
ท่ีระลึก 
2. ชั้นท่ี 2 Observation Hall จัดแสดงเก ีย่วกบัทะเลโอคอทสก ์และส่ิงมีชีวิตในทะเลน ้ าแข็ง เช่น ตวัคลิโอเนะ 
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ท่ีใชส้ ารวจเก ีย่วกบัทะเลน ้ าแขง็ 
3.ชั้นท่ี3 Panorama Hall เป็นหอ้งส าหรับชมวิวแบบ 360 องศา ในวนัท่ีฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นวิวได้ไกลถึงคา
สมุทรชิเรโตโกะเลยทีเดียว 
4.ชั้น B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลึก 7.5 เมตร เพื่อชมสัตว์ทะเลในอวาเร่ียมเล็กๆ และมีช่องหนา้ต่างท่ีมองเห็น
สภาพใตท้ะเล ณ ขณะนั้นอีกดว้ย 
 

วนัที่สำม       น ้ำตกกิงกะและน ำ้ตกริวเซ – เมืองมอนเบ็ทสึ – ICE BREAKING GARINGO CRUISE –    
เมืองอำซำฮิคำว่ำ 

   



 

 

    เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม  

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “โรงงำนช็อกโกแลต (SHIROI  
KOIBITO)” แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานสร้างขึ้นในสไตล์แบบ
ยุโรป ท่ีแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้  ซ่ึงมี ช็อคโกแลตที่ขึ ้นช่ือที่ สุดของที่นี ้ คือ  SHIROI  KOIBITO มี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ใหท่้านไดช้มประวตัิความเป็นมาของโรงงานและอิสระเลือกซ้ือช็อคโก
แลตเป็นของฝาก 

 
 
 
 
        
 
     เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู HOKKE FISH SET 
   จากนั้นน าท่านแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยกอ่น

ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่ง
สินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศัย
กบัอาคารเกา่แกริ่มคลองและวิวทิวทศัน์  จากนั้นน าท่านชม “พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคารเกา่แกส่องชั้น ท่ี
ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบนั
นบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ให้เป็นสมบตัิของชาติ   ใหท่้านได้ท่องไปใน
ดินแดนแห่ง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นของฝากอิสระตามอธัยาศยั  น าท่านเท่ียว ชมเคร่ืองแก้วโอตำรุ แหล่ง
ท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ือง
แกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการ
ท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ  

 
   
      
 
 
          ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู PORK SHABU BUFFET 

น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที่ส่ี      เมืองซัปโปโร – โรงงำนช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO) - คลองโอตำรุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและ
กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร 



      
 
 
      เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านชม ศำลเจ้ำฮอกไกโดจิงกู (HOKKAID  JINGU) เป็นศาลเจา้ของลทัธิชินโตท่ีมีอายเุกา่แกถึ่ง 140 
ปีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสถิตยข์องเทพเจา้โยฮะชิระผูพ้ิทกัษฮ์อกไกโดมาตั้งแต่ยคุบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศ้รัทธาไปมนัส
การมากตลอดปี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร (SAPPORO BEER MUSEUM) ฮอกไกโด
เป็นแหล่งผลิตเบียร์คร้ังแรกของประเทศญ่ีปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตท่ีเกา่แกท่ี่สุด และเป็นยีห่อ้ท่ีนิยม
ท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี 1877 มาจนถึงปัจจุบนั และยงัส่งออกไปทัว่โลกอีกดว้ย ซ่ึงเปิดเม่ือปี 
1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลัน่ ภายในพิพิธภณัฑ์จะแนะน าประวติัของเบียร์ในญ่ีปุ่น และกระบวนการขั้นตอน
การผลิตเบียร์ ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็นท่ีตั้งของสวนเบียร์ซัปโปโร(SAPPORO BEER GARDEN) ประกอบด้วย
ร้านอาหาร 2 ร้าน คือ GARDEN GRILL และ GENGHIS KAN HALL มีบรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร์ และ
รับประทานบาร์บีคิวเน้ือแกะ ซ่ึงเป็นอาหารทอ้งถ่ินท่ีนิยม  
 
 
 
 
 
 

      เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู TEMPURA SET 
   น าท่านเดินทางสู่  “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น

สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การสร้างของ
โดมแปดเหล่ียม   น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็น
สถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่น  และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบตัิท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม  และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับ
บุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น แลว้น าท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนำฬิกำโบรำณ” เมือง
ซัปโปโร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็น
สมบติัล ้ าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ้ึงมีความ
กวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กโิลเมตร สีเขียวของตน้ไมท้ าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมืองในการเดิน
เล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นท่ีตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไม้ดอก 
น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนทำนุกิโคจิ เป็นยา่นการคา้เกา่แก ่

วนัที่ห้ำ     ศำลเจ้ำฮอกไกโดจิงกู – พพิธิภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิกำโบรำณ – สวน
โอโดริ - JR TOWER – ช้อปป้ิงย่ำนทำนุกิโคจิ 



ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างร้านขาย
กโิมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นด้วย 
เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองก ีร้าน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบน
หลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
         ค ำ่                รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทำรำบะ ปูน ำ้เย็นแห่งเกำะฮอกไกโดท่ีได้รับกำรกล่ำวขำนจำกนักโภชนำกำรญี่ปุ่น 
ว่ำเป็นปูน ำ้เย็นท่ีมีรสชำติอร่อยท่ีสุดให้ทุกท่ำนได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น     
พเิศษ!!! ++ บริกำรเคร่ืองด่ืมน ำ้อดัลม แบบไม่อั้น++ 
น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ท่ีพกั  VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 
 

 

      เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ที่ห้องอำหำรของโรงแรม (12)                    
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินซิโตเช่”  

10.30 น. ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ  
โดย สำยกำรบิน สำยกำรบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671   (บริกำรอำหำรและน ำ้ด่ืมบนเคร่ือง) 

   15.30 น. เดนิทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดภิำพ พร้อมควำมประทับใจ 
 

** หมำยเหตุ: โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ** 

*** หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินหรือ
กำรจรำจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำย ของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถ
ให้บริกำรวนัละ10 ช่ัวโมง มิอำจเพิม่เวลำได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบั
สภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงนั้นๆ เป็นหลกัจงึขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรม 

กำรเดนิทำง**** 
 

วนัที่หก    สนำมบินซิโตเซ่ – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
   



โปรดทรำบเง่ือนไขต่ำงๆ ดังนี้ :   
1)  โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรำยกำรทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพกั อำจมีกำรเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดียวกัน ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ 1 -3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตัวกำร
เดนิทำง 

2)  ส ำหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้ำงเล็ก และบำงโรงแรมจะไม่มีห้องพกัส ำหรับ 3 ท่ำน ซ่ึงท่ำนอำจจะต้องพกัเป็น ห้องที่
นอน 2 ท่ำน และ 1 ท่ำน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบำงโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อำจจะมีแค่เพียง 1 เตียง ส ำหรับนอน 2 
ท่ำนเท่ำนั้น และบำงโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตียงเต็ม ทำงบริษัทขออนุญำตจัดห้องพกัให้ท่ำน แบบพกัท่ำนเดยีว/ห้อง 

 
อตัรำค่ำบริกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** กรณีท่ีลูกค้ำต้องออกต๋ัวเดินทำงภำยในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ 
ให้ทรำบก่อนท ำกำรออกต๋ัว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน ***  

 

 

 
วนัเดินทำง 

ผู้ใหญ่พกัห้อง
ละ 2–3 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มีเตียง) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 
12 ปี พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

16 – 21 ก.พ. 2561 47,999 46,999 45,999 7,900 

21 – 26 ก.พ. 2561 47,999 46,999 45,999 7,900 
23 – 28 ก.พ. 2561 47,999 46,999 45,999 7,900 

2 – 7 มี .ค. 2561 48,999 47,999 46,999 7,900 

7 – 12 มี .ค. 2561 48,999 47,999 46,999 7,900 

9 – 14 มี .ค. 2561 48,999 47,999 46,999 7,900 

14 – 19 มี .ค. 2561 48,999 47,999 46,999 7,900 

16 – 21 มี .ค. 2561 48,999 47,999 46,999 7,900 

21 – 26 มี .ค. 2561 48,999 47,999 46,999 7,900 



อัตรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดัพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
       (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได)้ 
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
 ค่าไกด์ทอ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง   

การชดเชยอุบตัิเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท    
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตัิเหตุไม่เกนิ 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ท่ีบริษทัไดท้ าไว ้ ) 

 

อัตรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัทส่์วนตวั,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในหอ้ง,รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท ตลอดทริปต่อ 1 ท่าน(**ขออนุญาตเกบ็ท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ ณ วนัเดินทาง**) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการใบก  ากบัภาษี) 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกนิสายการบินก  าหนด (ปกติ 30 กก.) 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่าง

ดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทั
ฯจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วีซ่า) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขกำรจองและกำรช ำระค่ำบริกำร 

กรุณำมัดจ ำ 15,000 บำท / ท่ำนหรือช ำระทั้งหมด   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หนึ่งพนั) 

ช่ือบัญชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ 

เลขที่บัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมำที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 ส่วนท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก  าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง 

 การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทาง
ท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบส ำเนำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับ
จำกวนัเดนิทำงไป-กลบั) 

 ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทำง บริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

หมำยเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดินทาง  
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเน่ืองมาจากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล , การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้) 



 ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบติัเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแล้ว 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น   
 

เร่ือง กำรยกเว้นวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 วนั (หากผูย้ืน่
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกนิ 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่าตามปกติ) 
 

เอกสำรในข้ันตอนกำรตรวจเข้ำเมืองเพือ่ยืนยันกำรมีคณุสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น มีดังต่อไปนี้ 

 ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
 ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกดิขึ้นในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
 ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
 ก  าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
 

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณกีำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ นด้วยมำตรกำรยกเว้นวซ่ีำ) 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
 กจิกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
 ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบตัิท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
 

 

 


