โปรโมชันสุดคุ้ม!! แช่ ออนเซ็น ทานบุฟเฟต์ BBQ+ขาปูยักษ์ 3ชนิด ฟรี WiFi on bus
บินหรู บินตรงสู่ชิโตเสะโดยสายการบินไทย THAI AIRWAY (TG) สะสมไมล์ ได้ 50%
ซัปโปโร ศาลเจ้ าฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ
ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ ม/ชิกิไซ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่ อนําสีฟ้า ทานุกิโคจิ

*พักออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2คืน *อิสระฟรี เดย์ ท่องเทียว 1 วัน*

วันแรก
19.30 น.

23.45 น.

วันทีสอง

สนามบินสุวรรณภูมิ
 พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชัน 4 โซน D เคาน์ เตอร์ D สายการ
บิน THAI AIRWAY (TG) มีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้ านเอกสาร
และติดแท็กกระเป๋ า
 ออกเดินทางสู่ เดินทางสูส่ นามบินชิโตเสะ ประเทศญีปุ่ นโดยสายการบินไทย
เทียวบินที TG670

สนามบินชิโตะเสะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ –
โนโบริ เบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ออนเซ็น  กลางวัน (Seafood Hotpot Set) ,เย็น

08.30 น.

เทียง
บ่ าย

เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่ าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็ ว
กว่าเมื องไทย 2 ชัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่ นไม่ อนุ ญาตให้ นํา
อาหารสด จําพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับ
และปรับ รับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยและทําภารกิจส่วนตัว
นําท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด
นําท่านไปศาลเจ้ าฮอกไกโด เป็ น ศาลเจ้ าของศาสนานิก ายชิ น โตประ จํา เกาะฮอก
ไกโด สร้ างขึ นในปี ค.ศ 1869 และได้ อ ัญ เชิ ญ เทพมาประทับ ทั งหมด 4องค์
นอกจากนี ในช่ว งฤดูร้ อน วัน ที 14-16 มิถ ุน ายนของทุก ปี จะมีก ารจัด งาน
Hokkaido Jingu Reisai (Sapporo Festival) ซึงจะแห่ข บวนไปตามถนน รอบๆ
เมืองด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที1) เมนู Seafood Hot Pot Set
นําท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีมีชือเสียงของญีปุ่ น ตัว
อาคารของโรงงานถูกสร้ างขึนในสไตล์ยโุ รป แวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ช็อคโกแลตทีขึน
ชือทีสุดของทีนีคือให้ ทา่ นได้ เลือกซือเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริ ญรุ่ งเรื องในฐานะทีเป็ นเมืองค้ าขายในช่วง
ปลายศตวรรษที 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆทีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึงมีร้านขาย
ของอยู่ตลอดสองข้ างทาง ด้ วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนัน
ส่วนใหญ่ ได้ ถกู ออกแบบเป็ นตะวันตกเนืองจากในอดีต เมืองโ อตารุได้ รับอิทธิพลมาจาก
การทําการค้ าระหว่างประเทศญีปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นําท่านเทียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้
ค้ นหา ด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์ แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั งคลองทียังคงความเป็ นญี ปุ่ นแบบ
ดังเดิม คลองโอตารุสร้ างเพือให้ เรื อเล็กลําเลียงสินค้ าจากท่าเรื อเอามาเก็บไว้ ในโกดังทีอยู่
ตามริ มคลอง เมือวิทยาการเจริ ญก้ าวหน้ าเรื อใหญ่จึงเปลียนไปเข้ าท่าทีใหญ่และขนส่ง
เข้ าโกดัง ได้ ง่ายขึน ตึกเก่าเก็บสินค้ าริ มคลองเหล่านี จึงถูกดัดแปลงเป็ นร้ านอาหารสไตล์

คํา

ทีพัก

ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์
นําท่านเทียวชม ชมเครื องแก้ วโอตารุ แหล่งทําเครื องแก้ วทีมีชือเสียงทีสุด ชมความ
สวยงามของแก้ วหลากสีสนั ดังอยูใ่ นโลกของจินตนาการ แหล่งเครื องแก้ วชือดังของโอตารุ
และยังมีเครื องแก้ วหลากหลายให้ ทา่ นชืนชม และเลือกซือได้ เมืองนีมีชือเสียงในด้ านการ
ทําเครื องแก้ วต่างๆ
จากนันนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ให้ ท่านได้ ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรี
และบทกวี ทีแสนอ่อนหวาน ชวนให้ น่าหลงใหล ด้ วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อัน
มากมายหลากหลายและงดงามทีจะทําให้ ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยียม ท่านจะได้ ชม
กล่องดนตรี มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึง
ท่านยังสามารถเลือกทํากล่องดนตรี แบบทีท่านต้ องการได้ ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่อง
ใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริ การนําเพลงกล่องดนตรี ทงเพลงญี
ั
ปุ่ นและ
เพลงสากลมาอัดเป็ นซีดีโปสการ์ ดส่งได้ โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ ท่านได้ สมั ผัสและ
ชืนชมกล่องดนตรี น่ารักมากมาย ให้ ท่านได้ ทํากล่องดนตรี น่ารักๆในแบบทีท่านชืนชอบ
ด้ วยตัวท่านเอง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึเมืองตากอากาศทีมีชือเสียงแห่งหนึง
ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติทีงดงามไม่ว่าจะเป็ นต้ นไม้ ,ทะเลสาบ,
หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย
นําท่านชม จิโกกุดานิ หรื อ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึงยังไม่ดบั จึงก่อให้ เกิดนําพุ
ร้ อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทียังคงอยูช่ วกั
ั ลป์
 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือที2)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนําแร่ ธรรมชาติ เพือสุขภาพ/ ออนเซ็น
(Onsen) นําแร่ในสไตล์ญีปุ่ นทีมี สีและแร่ธาตุทีแต่งต่างกันไปในแต่ละพืนที ให้ ทา่ นได้ ลง
ไปแช่ในบ่อนําร้ อนธรรมชาติด้วยร่างการเปลือยเปล่า เพือเพิมความผ่อนคลายให้ ร่ายการ
และบํารุ งผิวพรรณให้ ดเู ปล่งปลัง เรี ยบเนียน และยังมีส่วนช่วยในเรื องของการบรรเทา
อาการเจ็บป่ วยต่างๆได้ อีกด้ วย
Noboribetsu Manseikaku hotel หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีสาม ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ มหรื อชิกิไซโนโอกะ – ชมทุง่ ลาเวนเดอร์ - เมืองบิเอะ - Patchwork road
บ่อนําสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้ อปปิ งทานุกิโกจิ
 เช้ า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ ต์ BBQ ขาปู 3ชนิด ไม่อน)
ั
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (มือที 3)
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองฟูราโน่ เมืองทีขึนชือในเรื องการชมดอกไม้
นําท่านไปชมโทมิตะฟาร์ ม ฟาร์ มลาเวนเดอร์ แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ซงที
ึ นีท่านจะได้

เทียง
บ่ าย

พบกกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สีม่วงแข่งกันส่งกลินหอมยวนใจและตืนตาไปกับแปลงดอก
ทีตังใจปลูกดอกไม้ ทงหมด
ั
7สี 7สายพันธุ์เรี ยงรายเป็ นแปลงยาวเปรี ยบเสมือนสีของ
สายรุ้งตัดกับสีของท้ องฟ้ า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้
แล้ ว ทีนียังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ ทงของใช้
ั
จําพวกนําหอม สบูด่ อกลาเวนเดอร์ แห้ ง
หรื อของกินอย่างนํากลินลาเวนเดอร์ พุดดิงลาเวนเดอร์ และทีพลาดไม่ได้ คือไอศครี มลา
เวนเดอร์ ทีความหอมหวานจะช่วยดับร้ อนได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงของทีระลึกอืนๆทีมีให้
เลือกช็อป มีทวทุ
ั กจุดในฟาร์ ม*ช่วงทีชมลาเวนเดอร์ คือช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือน
สิงหาคม ทังนีจะบานหรื อโรยขึนอยู่กบั สภาพอากาศในวันเดินทาง กรณี ยงั ไม่มีดอกไม้
หรื อยังไม่เปิ ดชมจะพาไปฟาร์ มชิ กิไซแทน
หมายเหตุ: (กรุ๊ ปเดินทางเดือนกันยายน - ตุลาคม จะเปลียนไปเทียวฟาร์ มชิกิไซ
โนะโอกะแทน)
ฟาร์ มชิกิไซโนะโอกะ ชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามของทุ่งดอกไม้ ใด้ ในแบบพาโนรามา ให้
ท่านได้ พลิดเพลินกับสีสนั และกลินหอมของมวลดอกไมก้ ว่า 10 สายพนัธ์ุอาทิ ทิวลิป,
ซัลเวียร์ ,ดอกทานตะวัน เป็ นต้ น ทีจะสลับสับเปลียนกันอวดสีสนั บานสะพรั งตามแต่
ฤดูกาล
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที4) Japanese Set
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ทีตังอย่บรู ิ เวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทีได้
ชือว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆทีมีความสวยงามทีตังอยู่
บนเนินเขา
ชม Patchwork road อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง เป็ นเส้ นทางชมทุ่งนา เนิน
เขาสีทองอร่ ามสลับกับสีเขียงและนําตาล มีต้นไม้ และเนินเขาทีโด่งดังจากภาพยนต์
โฆษณาหลายชิ น สองข้ างทางเต็มไปด้ วยยทุ่งข้ าวบาร์ เล่ยสีเหลืองทองตัดสลับกับไร่
ข้ าวโพดและมันฝรังสีเขียวสด เป็ นสถานทีทีสวยงามเหมาะกับการถ่ายรู ปและบันทึกไว้
นความทรงจํา
จากนันนําท่านไปชม บ่ อนําสีฟ้า Blue Pond หรื อสระสีฟ้าแห่งนี เป็ นแหล่งท่องเทียว
ทางธรรมชาติ ที เพิ งเริ มมี ชื อเสี ย งได้ ไม่ น านของฮอกไกโด ตั งอยู่ ใ จกลางเมื อ งบิ
เอะ ชือเสียงทีทําให้ นกั ท่องเทียวหลายคนสนใจมาเทียวชมนัน เป็ นเพราะนําสีฟ้าทีสดใส
เกิ นกว่าบ่อนําตามธรรมชาติทวไป
ั และตอไม้ สูงจํานวนมากทีสะท้ อนให้ เห็นความใส
แปลกตาทีแสนพิเศษของนําในบ่อสระสีฟ้านีเกิดขึนด้ วยความบังเอิญหลังการสร้ างเขือน
เพือป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริ เวณใกล้ เคียงทีได้ ระเบิดไปแล้ วครังหนึง นํา
ส่วนทีถูกกันออกจากเขือนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น Blue Pond ในทุกวันนี โดยปั จจุบนั
ยัง ไม่อ าจอธิ บ ายถึ ง ที มาของสี ฟ้ าของนํ าได้ แ น่ชัด แต่จ ากการตรวจสอบพบแร่ ธ าตุ
อลูมิ เ นี ย มไฮดรอกไซด์ ใ นนํ าซึงสะท้ อ นให้ เ ห็ น ความยาวคลืนที สันกว่า ของแสงสีฟ้ า
เช่นเดียวกับชันบรรยากาศโลก

คํา
ทีพัก

วันทีสี
เช้ า

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ซัปโปโร อิสระให้ ช้อปปิ งย่ านทานุ กิโกจิ เป็ นย่านที
คึกคักมีชีวิตชีวาทีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาคําคืนทีบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึก
ต่าง ๆ เปิ ดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ ากันรอบๆ บริ เวณนีมีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี ทังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้ าน ตังอยู่
ในตรอกซอกซอย บางร้ านก็ซอ่ นอยูใ่ นตึกต้ องขึนลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรี ยกแขก
เสนอเมนูและบริ การของร้ านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริ เวณใกล้ กนั ท่านสามารถ
เดินไปช้ อปปิ งย่านซูซูกิโนะได้
 รั บประทานอาหาคําทีภัตตาคาร (มือที 5) พิเศษ BBQ YAKINIKU+ขาปู 3
ชนิด แบบไม่ อัน
Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริ การพาไปชม) หรื อท่านสามารถอิสระท่องเทียวตามอัธยาศัย
 เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (มือที6)
อิสระฟรี เดย์ทอ่ งเทียวตามอัธยาศัยเต็มวันหรื อท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้
หมายเหตุ : มีบ ริ การรถและไกด์ ไปตลาดปลาโจไก กรณี ท่า นประสงค์ ไ ปตลาดปลา
กรุ ณาแจ้ งกับไกด์ในวันแรกของการเดินทาง เนืองจากรถมีทีนังกัดไม่มีค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง
ตลาดปลาโจไก อิจิบะ เป็ นตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสุดในซัปโปโร เป็ นตลาดทีคึกคัก
และมากมายไปด้ วยของฝากของดีของซัป โปโรและผลิตภัณฑ์จากทัวฮอกไกโด ท่าน
สามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร้ าน ราคาไม่แพง ทีสังตรงมาจากทีต่างๆของ
ออกไกโด และท่านสามารถซืออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ ทีนี โดยทางร้ านจะทํา
แพ็คเก็จอย่างดีไปส่งทีโรงแรมของเช้ าวันเดินทางกลับ
(อิสระอาหารเทียงตามอัธยาศัย ให้ ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)
จนได้ เวลานําท่านมาส่งทีโรงแรมและหรื อ JR ทาวน์เวอร์ อิสระให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง หรื อ
เดินทางสูส่ ถานทีท่องเทียวอืน ๆ ตามอัธยาศัย
อาทิเช่น ตึกทําเนียบรั ฐบาลเก่ า หรื อ อะคะเร็ งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่ นแปลว่า
อิฐสีแดง เริ มก่อสร้ างเมือปี พ.ศ.2416 เป็ นอาคารในสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กา โดยลอก
แบบมาจากอาคารทําเนียบรั ฐบาลแห่งรั ฐแมสซาซูเซตส์ สหรั ฐอเมริ กา โดยใช้ อิฐไป
จํานวนมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อน ตึกแดงหลังนีใช้ เป็ นทีทําการรัฐบาลฮอกไกโดตังแต่ปี พ.ศ.
2429 ซึ งผู้ว่ า ราชการคนแรกที ได้ ทํ า งานในตึ ก นี คื อ มิ จิ โ ตชิ อิ ว ามูร ะ (Michitoshi
Iwamura) แล้ วใช้ งานต่อเนืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนทีจะย้ ายไปทีทําการหลังใหม่เป็ น
อาคารทันสมัยสูง 10 ชันซึงตังอยูด่ ้ านหลังตึก
สวนโอโดริ เป็ นสวนทีได้ ถกู ปรับปรุ งเปลียนแปลงกลายเป็ นเทศกาลทียิงใหญ่ สามารถ

ทีพัก

วันทีห้ า
เช้ า

ดูด นัก ท่อ งเทียวทํ า รายได้ ใ ห้ แ ก่ฮ อกไกโดมากมาย มี หิม ะที งดงามและการแกะสลัก
นําแข็งทีสามารถดึงดูดนักท่องเทียวจากญีปุ่ นและทัวโลกได้ มากกว่า 2 ล้ านคน
หอนาฬิกาซัปโปโระ เป็ นสถานทีท่องเทียวซึงเป็ นอาคารทีสร้ างขึนจากไม้ ตังอยูใ่ นเขตจู
โอ เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญ่ทีสุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญีปุ่ น
ออกแบบด้ วยศิลปะแบบอเมริ กนั เป็ นทีรู้จกั ในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็ นทีสนใจ
ของนักท่องเทียว ทังในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึงนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่าง
เทียงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชัวโมง
อาคารเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึกทีสูงทีสุดในซัปโปโร ตังอยูต่ ดิ กับสถานีเจ
อาร์ ซัปโปโร เป็ นทังห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG
CAMERA จําหน่ายกล้ องดิจิตอล, เครื องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้ าน100เยน,ร้ าน
UNIQLO ขายเสือผ้ าแฟชันวัยรุ่น,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจดุ ชมวิวตังอยูท่ ีชัน 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three
Eight) ทีระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้ กว้ างไกล
สวยงามทังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ ตงอยู
ั ก่ ลาง
สวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุม่ ตึก ย่านซูซกู ิโนะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมี
ตึก ESTA ซึงทีชัน 10 เป็ น ศูนย์รวมร้ านราเมน ซึงมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้ าน ให้ เลือกชิม
อร่อยไม่แพ้ ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัวขึ น จุดชมวิวราคาประมาณ 7001000 เยน)
ย่ านซูซูกิโนะ ตังอยู่ในบริ เวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถดั
ลง มาทางใต้ ของสวนสาธารณะโอโดริ ประมาณ 500 เมตร ซึงถือเป็ นย่านทีคึกคักและมี
ชีวิตชีวาทีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคําคืนทีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณา
สีสนั ต่างๆ บนตึกทีตังอยู่ในย่านแห่งนี นอกจากนันยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง ร้ านอาหาร
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี ต่างๆ ทังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบ
อบนวด มากกว่า 4,000 ร้ าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกทีนักท่องเทียวจะนิยมมา ณ
สถานทีแห่งนี - ทานุกิโคจิเป็ นแหล่งช้ อปปิ งอาเขตบนถนนคนเดินทีมีหลังคามุงบังแดด
บังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้ าตังเรี ยงรายอยู่กว่า 200 ร้ านค้ าตัง
ขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพือ
ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย
(อาหารเทียงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ  อาหารเช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก (มือที 7)
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตเสะเพือเช็คอินเดินทางกลับ

10.00 น.
13.50น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน การจราจรช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดของ
ญีปุ่ น เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรั บเปลียนโดย
คํานึ งถึงผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก เพือให้ ท่านท่ องเทียวได้ ครบถ้ วนตาม
โปรแกรมการบริ การของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะ
เป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสมจึงขอสงวนสิทธิในการปรั บเปลียนเวลา
ท่ องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
เด็กอายุตากว่
ํ า 2-6 ปี
ผู้ใหญ่
พักรวมกับผู้ใหญ่
อัตราค่ าบริการ
พักห้ องละ
พักเดียว
/วันเดินทาง
มีเตียง
ไม่ มีเตียง
2 ท่ าน
+2 ผู้ใหญ่
+2 ผู้ใหญ่
12-16 มิ.ย.
37,900
37,900
36,900
8,500
17-21 มิ.ย.
39,900
39,900
38,900
8,500
16-20 ก.ค.
48,900
48,900
47,900
8,500
5 – 9 ส.ค.
39,900
39,900
38,900
8,500
23-27ส.ค.
39,900
39,900
38,900
8,500
31ส.ค.-4 ก.ย.
38,900
38,900
37,900
8,500
14-18 ก.ย.
38,900
38,900
37,900
8,500
21-25 ก.ย.
38,900
38,900
37,900
8,500
28ก.ย.-2 ต.ค.
38,900
38,900
37,900
8,500
30ก.ย.-4 ต.ค.
37,900
37,900
36,900
8,500
6-10 ต.ค.
41,900
41,900
40,900
8,500
14-18 ต.ค.
41,900
41,900
40,900
8,500
15-19 ต.ค.
39,900
39,900
38,900
8,500
17-21 ต.ค.
41,900
41,900
40,900
8,500
26-30 ต.ค.
41,900
41,900
40,900
8,500
29 ต.ค.-2 พ.ย.
41,900
41,900
40,900
8,500
ราคาเด็ก 2-6 ปี ลดท่ านละ 1,000 บาท
Infant ไม่ เกิน 2 ขวบ 9,000 บาท
อัตราค่ าบริการข้ างต้ นคํานวณจากอัตราแลกเปลียน 100 เยน เท่ ากับ 31.50 บาท
กรณีอัตราแลกเปลียนปรับสูงขึน
บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่ าบริการเพิมขึน
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน ค่าทัวร์ ทีจ่ายให้ กบั ผู้
จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดั ได้ ชําระให้ กบั สายการบินและสถานทีต่างๆ
แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศ

ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่ น) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ
รวมทังค่าตัวเครื องบินให้ แก่ทา่ น
เงือนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครั งนีจะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 25 ท่ านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวน
ดังกล่าว
- ขอส่งจอยทัวร์ ให้ กบั บริ ษัททีมีโปรแกรมและราคาใกล้ เคียงกัน
- หรื อขอเลือน หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งให้
ท่ านทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทาง 10 วัน
- หรื อขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริ การเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง30
ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริ ษัทจะทําการแจ้ งให้ ท่านทราบ
ก่อนล่วงหน้ า
2. ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีของ
บริษัทฯก่ อนทุกครังมิฉะนันทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิน
3.การชําระค่ าบริ การชําระเงินค่าจองทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระก่อน
การเดินทาง 20วันก่อนวันเดินทาง
**สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง
(*จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบั จากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุ ณาตรวจสอบก่ อนส่งให้ บริ ษัท มิ ฉะนันทางบริ ษั ทจะไม่รับ ผิ ดชอบกรณี พาสปอร์ ต
หมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้ าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้ อมพร้ อมหลักฐาน
การโอนเงินมัดจํา หรื อส่งพร้ อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครื องบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่
สามารถยกเลิก เลือน หรื อขอคืนเงินได้ ทกุ กรณี และกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทัง
กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการ
เดินทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน รวมถึงเมือท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ วถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึงหรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินค่าทัวร์ คืนไม่วา่ กรณี
ใดๆทังสิน
อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครื องบินสายการบินไทยไป-กลับ ชันประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบิน
ทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
ตัวกรุ๊ปคลาสประหยัดไม่สามารถอัพเกรดทีนังชันธุรกิจได้
2. ค่าทีพักห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น

4. เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตาม
เงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
6. ค่า ประกัน อุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่า งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงิ น ท่านละ
1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตาม
เงือนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื องดืม ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นามั
ํ น ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัวเครื องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋ าทุกโรงแรม
7. ค่ าทิปไกด์ คนขับรถ ท่ านละ 3,500 เยน ต่ อทริ ป สําหรั บกรุ๊ ปทีมีหัวหน้ าทัวร์
แล้ วแต่ นําใจจากท่ าน
รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญีปุ่ นให้ กบั คนไทย
(เอกสารทีจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่ นให้ กับคนไทย ผู้ทประสงค์
ี
จะพํานัก
ระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือการ
ท่ องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพือยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีปุ่ น* ดังต่ อไปนี
1. ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น(ทางบริษัทฯจัดการให้ )
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักใน
ประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริ ษัท
จัดการให้ )
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น(ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีปุ่ นด้ วยมาตรการ
ยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยูไ่ ม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้ องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และ
เข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทีไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของ

การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติทีจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ า
ประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทังหมดก่ อนทําการจอง เพือความ
ถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท ฯ และเมือท่ านตก
ลงชําระเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทังหมดกับทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ าน
ได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลงต่ างๆทังหมด
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึนใน
กรณีทีมีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิมหากสายการบินมี
การปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบินโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอัน
เนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน,การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การ
นาสิงของผิดกฎหมายซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินหากเกิดสิงของสูญหายอันเนืองเกิดจากความ
ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั เิ หตุจากความประมาทของ
นักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั
บทางบริ ษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลงต่างๆทังหมด
7. รายการนีเป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง
หลังจากได้ สาํ รองโรงแรมทีพักในต่างประเทศเรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้ เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปทีเข้ าพักโดย
มีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี / ปลอดบุหรี ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้ องได้ ตามความ
ประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ ววิ แชร์ กรุณาแจ้ ง
บริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน บริ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้
ล่วงหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ
ทังสินแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของผู้จดั กํากับเท่านัน
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ เนืองจากเป็ นการเหมา
จ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ า

เมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ3เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง
Triple ไม่เพียงพอขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ อง คือ 1
ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรื อ วัน
เสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้ เวลาในการท่องเทียวและ ช้ อปปิ งแต่ละ
สถานทีน้ อยลง โดยเป็ นดุลยพินจิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา
ซึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครังทีต้ องเร่งรี บ เพือให้ ได้
ท่องเทียวตามโปรแกรม
14. บริ การนําดืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ มในวันที2ของการเดินทางถึงวันที4
ของการเดินทาง รวมจํานวน2ขวด
15. การบริ การของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถ
ให้ บริ การวันละ10ชัวโมง อาทิเช่น เริ มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวัน
นัน มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความ
เหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็ นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ทีบริ ษัทฯได้ ทาํ ไว้ สาํ หรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการ
ประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเทียว ตามพ.ร.บ. การท่องเทียว เท่านัน
ไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วยท่านสามารถขอดูเงือนไขกรม
ธรรมของบริ ษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ ว
เมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทาง
ได้ จากบริ ษัท ประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ
ทังสินแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของผู้จดั กํากับเท่านัน
18. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ เนืองจากเป็ นการเหมา
จ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ า
เมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอืน ๆ

