
 

 

 

 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 18372 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

วนัที ่1 
20:30 น. นัดพบประต ู2 เคา้นเ์ตอรเ์ช็คอนิ C 
กรงุเทพฯ – ซปัโปโร  TG 670  (23.55-08.20+1)  

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
- 

วนัที ่2 
ชโิทเซ ่– ทุง่ดอกเรพซดี – อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง 
พพิธิภัณฑเ์กร็ดหมิะ – ยา่นถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์ 

-- / กลางวัน / -- 
ART ASAHIKAWA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เมอืงทา่โอตาร ุ– พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี– รา้นเครือ่งแกว้  
เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – ทุง่ดอกทวิลปิทาคโินะ – ซปัโปโร 

เชา้ / กลางวัน / ค ่า 
Nanda Buffet 

 
TOKYU REI SAPPORO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่4 

 
ทีว่า่การฯ – หอนาฬกิา – ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก มติซยุ เอา้ท์
เลท – ยา่นทานูกโิคจ ิ– ยา่นซซูกูโินะ 
 

เชา้ /  --  / -- 

 
TOKYU REI SAPPORO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 

 
ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:00 – 15:50 
 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
- 



 

 

 

 

(1) วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (เกาะฮอกไกโด)  
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน C  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 23.55 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – ทุ่งดอกเรพซีด เมืองทาคิคะวะ – อะซาฮิกาวะ 
   หมู่บา้นราเมง – พิพิธภณัฑเ์กรด็หิมะ – โซอนุเคียว 

 

 08.20 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่  (New Chitose Airport)  (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
   เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคิคะวะ (TAKIKAWA) ตัง้อยู่

ระหว่างเมอืงซปัโปโร และเมอืงอาซาฮกิาวะ มแีมน่ ้าอชิคิะรทิีย่าว
ทีสุ่ดอนัดบัสามของประเทศญีปุ่่ นเป็นเมอืงดา้นการเกษตรและมี

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

16 – 20 พฤษภาคม 2563 36,990 35,990 33,990 7,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

04 – 08 มถินุายน 2563 38,990 37,990 35,990 7,900 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

รายไดห้ลกัจากการท าการเพาะปลูกดอกเรพซดี (คาโนลา) และแปรรูปเป็นผลติภณัฑใ์นรูปแบบหลาก
ชนิด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบักบัชมความงดงามแห่งมวลดอกไม้ “ทุ่งดอกไม้เรพซีดสีเหลือง
อร่าม”  ซึง่ปัจจุบนัองคก์ารบรหิารของรฐับาลทอ้งถิน่บนเกาะฮอกไกโดเริม่พฒันาและสนับสนุนส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวโดยใช้ดอกเรพซีด  (นะโนะฮะนะ) จะบานเต็มที่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดอืนมถิุนายน ของทกุปี   

  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากซปัโป
โร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด  

  แล้วน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 ร้านไว้
ภายในหมูบ่า้นแหง่นี้ ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิด
ของจีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึ้นในปี  1996 เพื่อเผยแพร่
อาหารทีเ่ป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ในวงกวา้ง ภายในบรเิวณหมู่บา้นยงัมศีาลเจา้เพื่อใหคู้่รกัมาขอ
พรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมอืนน ้าซุปและยนืยาวเหมอืนเส้น
บะหมี ่ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ภายในหมู่บา้นราเมน 
  ทางบริษทัฯ ได้เตรียม Cash Back ท่านละ 1,000.- Yen  อิสระให้ท่านได้เลือกร้านราเมนตาม

สไตลท่ี์ท่านชอบ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีทวัรค์อยแนะน า แล้วน าทุกท่านไปส่งในแต่ละร้าน 
 บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เกรด็หิมะ (Snow Crystal Museum) อาคารพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นทรงยุโรปยุค

กลาง ตัง้อยู่บนเนินเขา เจาะพื้นลงไปเป็นชัน้ใต้ดินเพื่อเป็น
อุโมงค์ให้เดินลอดชม จัดแสดงเกี่ยวกับหิมะ เช่น เกล็ดหิมะ
รปูทรงต่าง ๆ สถติหิมิะตกในแต่ละเขตทัว่ญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยจดั
ตกแต่งได้อย่างงดงาม แต่ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่ นทัง้หมด 
นอกจากนี้ยงัมหีอ้งประชมุและหอ้งจดัเลีย้งทีต่กแต่งอย่างหรหูรา
ดว้ยธมีเกลด็หมิะ จงึมคีนนิยมมาจดังานแต่งงานทีน่ี่บ่อยครัง้ 

 เยน็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ
หลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม ซึง่ถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขต
ระหว่างยา่นธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก กบัยา่นรา้นอาหาร และคลบั 
บาร ์ทางฝัง่ตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี 1972 นบัเป็นแห่งแรกของ
ญีปุ่่ นทีจ่ดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และยงัมรีะบบท าความ
รอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ ้าแขง็จบัจนลื่นในชว่งฤดหูนาวอกีดว้ย  

   และท่านสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนมายงั อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยั
สไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้
ยงัมรีา้นเสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ี
ใหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร  



 

 

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART ASAHIKAWA  หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง เมืองท่าโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
   เนินแห่งพระพทุธเจ้า – ทุ่งดอกทิวลิปทาคิโนะ – ซปัโปโร 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองโอตาร ุ เมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที ่

19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัการท าเครื่องแกว้
ทีส่วยงาม  แลว้น าทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมอืงโอ
ตารทุีไ่ดร้บัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคาอาคารก่อ
อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองที่
เกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ 
ลงสู่ เรือขนถ่าย แล้วน าสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง   แต่
ภายหลงัได้เลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนทีเ่หลอืไว้ครึง่หนึ่งกไ็ด้ท าการ
ปรบัปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยงัปรบัปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอฐิสแีดง อสิระให้ท่านรูปเป็นที่
ระลกึ  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว            
ที่รวบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแก้วอนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงาน
ฝีมอืต่าง ๆ อาทเิช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิ
ไปกบัรา้นขายกล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึ
ขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ได้ด้วยตวัของ
ทา่นเอง  รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึ
โคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   ร้าน UROKO TEI  
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตัว  

พร้อมสลดัผกั เคร่ืองเคียง ข้าวสวยร้อนๆ และซุปผกัมิโสะ
เข้มข้น    

 บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เนินแห่งพระพทุธเจ้า (Hill of the Buddha) ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้
หนึ่งของ ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่่ น
เจา้ของรางวลัพรติซ์เกอรท์ีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนิก โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรปูปัน้พระพุทธรปูมคีวามสงูมากถงึ 
13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1,500 ตนั พื้นทีท่ี่ล้อมรอบจะมคี่อยๆ 
ลาดลง อกีทัง้รายล้อมด้วยธรรมชาตอินังดงาม วตัถุประสงค์ใน
การออกแบบผลงานชิน้นี้คอื สรา้งขึน้เพื่อใหเ้หน็ถงึอกีแงมุ่มหนึ่ง



 

 

ของพระพทุธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนไดช้ื่นชมพระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิ  
ท่านสามารถชมในววิทวิทศัน์ที่แตกต่างกนัทุกๆ ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปด้วย
ตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดูรม่รืน่รม่เยน็ ชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร ์และช่วงฤดูหนาวที่
เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะที่ขาวโพลน นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido 
สถานทีท่ีม่คีวามมหศัจรรย ์และคุม้คา่อยา่งยิง่ส าหรบัการมาเยอืน  

 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั ทุ่งดอกทิวลิปทาคิโนะ (Takino Suzuran Hillside National Park) ตัง้อยู่ทาง
ตอนใตข้องเมอืงซปัโปโร พืน้ทีห่ลกัส าหรบัชมทุ่งดอกทวิลปิคอื 
“เนินเขาแห่งสายลม (The Hill of Wind)” ซึง่จะเตม็ไปดว้ย
ดอกทวิลปิและดอกคอสมอสสสีนัสดใส ซึ่งนอกจากการเขา้ชม
ดอกไมแ้ล้วคุณยงัสามารถเทีย่วชมจุดท่องเทีย่วต่างๆ และท า
กจิกรรมภายในอุทยานได้ดว้ย อาท ิเล่นน ้าตก, ตกปลา, ปัน่
จกัรยานและอื่นๆ ทัง้นี้อุทยานยงัเปิดใหบ้รกิารบา้นพกัคา้งคนื
และรา้นอาหารแกน่กัทอ่งเทีย่วอกีดว้ย  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA  (เวลาในการรบัประทาน 100 นาที) 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
กค็ือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือกด้วยกนั 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่ ทีเ่รียงรายกนั
อยู่บนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 

 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง อดีตศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – ศาลเจ้าฮอกไกโด 
   ตลาดปลาโจไก – มิตซุย เอ้าทเ์ลท – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านไปยงั อาคารทีว่่าการของฮอกไกโดหลงัเก่า 

(Former Hokkaido Govt. Office Building) ตกึอฐิแดง เป็น
ตกึสไตล์นีโอบารอค มลีกัษณะพเิศษทีม่หีลงัคายอดแหลมและ
กรอบหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การ
บุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบนัได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาต ิ  

  แลว้น าท่านชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (Clock Tower) เป็น
หอนาฬิกาที่ด ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโรมหีน้าปัด
นาฬิกาทัง้สี่ด้านทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็นหอนาฬิกาที่
เก่าแก่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานทีน่ักท่องเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั 
และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึเมือ่มาเยอืน  

  แลว้น าทา่นไปยงั ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็น
ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้ง
ขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ได้อญัเชญิเทพมาประทบั
ทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัสวนมารุยามะ ใน



 

 

ฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอ้น วนัที ่14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล 
Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri  

  แล้วน าท่านเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยรา้นคา้ และ
รา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็กขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของเมอืง ร้านค้าต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอย
เมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ 
ในทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคาก็
เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื Donburi  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดปลาโจไก   
 บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปน าท่านสู่  MITSUI OUTLET PARK  

เปิดตวัเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มด้วยสนิคา้ส าหรบั
ทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจากต่างประเทศ สนิค้าแฟชัน่หญิง
ชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและ
สนิคา้ทัว่ไป ประกอบด้วยแบรนด์ดงัถึง 130 แบรนด์  ซึ่งใน
บรรดาแบรนด์ดงัเหล่านี้ จะมถีงึ 58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนด์ทีเ่พิง่
เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ทีเ่ปิดตวัเป็นครัง้แรกใน
ประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยงัมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่
และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเตม็ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนกัทอ่งเทีย่วจากต่างชาตไิด้
สมัผสั เช่น DAKS, PAUL SMITH, ARMANI FACTORY, TUMI, COACH, HUNTING WORLD, 
RALPH LAUREN, DIESEL, BURRERRY, BEAMS NEXTDOOR, TOMMY, BROOKS, D&G, 
EDWIN, LIVI’S, ADIDAS, ASICS, ONITSUKA TIGER, TIMBERLAND, RAY-BAN, SEIKO, TIMEX  

 เยน็  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยคุบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซือ้หาของฝาก
จากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาว
กว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุก

สภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะ
แสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดินเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นคา้และแวดล้อม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรบัราเมน แนะน าต้อง
ไปที่ซอยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุปรสชาติและ
เครือ่งเครา 

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเซ่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  



 

 

 10.00 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.50 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 
 
 



 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 30 ท่านขึน้ไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษ ัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่องไว ้
จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย
อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือวนัเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึไกดจ์ะ
ไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าทีป่ระสานงาน
และเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรือล่าช้าของสายการบนิ , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมื่อเกดิการสญูหายของ สมัภาระ
ระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิัทฯ จะยึดถือและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 

 



 

 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 



 

 

 
 


