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วนัที่ 1       กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ชิโทเสะ (ฮอกไกโด) 

20.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน D  โดย

มีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทางและอ านวยความสะดวก 

23.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 

 

วนัท่ี 2  สนามบินชิโทเสะ  - หมูบ่า้นนินจา - ฮาโกดาเตะ - ทา่เรือ – เรดบริกแวรเ์ฮา้ส ์– ยอดเขาฮาโกดาเตะ (night view) 

08.20 น. ถึงสนามบินชิโทเสะ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิ่ นญี่ ปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.)  ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าคณะเดินทาง สู่ “โนโบริเบ็ทสึ ดาเตะ จิไดมุระ” หมู่บา้นจ าลองวถีิชีวิตของชาวเอ

โดะโบราณท่ี ค่อนขา้งสมบรูณแ์บบ โดยสรา้งเลียนแบบหมู่บา้นในสมยัน้ัน บา้นเรือนไมเ้ป็นแถวยาว มีหอสงัเกตการณ ์ มีโรง

ละคร รา้นคา้ วดั หมู่บา้นนินจา หมู่บา้นซามุไร ฯลฯ ไดบ้รรยากาศเหมือนดูหนังญ่ีปุ่นโบราณท่ีมีเหล่านินจา พ่อคา้ ชาวบา้น 

หญิงงาม รวมทั้งซามุไร เดินกนัขวกัไขว่ไปมา และยงัมีการแสดงวฒันธรรมโบราณแบบชาวเอโดะใหไ้ดร้บัชมอีกดว้ย 

12.00 น. น าคณะรบัประทานอาหารกลางวนั Japan Set 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่เมือง ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นเมืองท่าส่งออกท่ีรุ่งเรือง

มาตั้งแต่อดีต และในเมืองก็เรียงรายไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงามท่ีผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมญ่ีปุ่นและวฒันธรรมต่างชาติ 

เช่น ยุโรปเมืองท่ีมีเสน่หห์ลากหลาย และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีว่ามีทิวทศัน์ยามค า่คืนท่ีสวยงาม และมอีาหารทะเลสดใหม่ 

น าคณะเดินทางสู่ ท่าเรือฮาโกดาเตะ เป็นหน่ึงในท่าเรือแรกๆ ของญ่ีปุ่นท่ีเปิดช่องทางการคา้กบั ต่างประเทศในสมยัก่อน สมยั

น้ันการคา้ในยา่นน้ีคึกคกัไม่แพปั้จจุบนั แมจ้ะเปล่ียนจากธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศเป็น หา้งรา้นคา้ส าหรบันักท่องเท่ียว โกดงั

ผนังอิฐสีแดงท่ีเรียงตวัสวยเด่นเป็นสญัลกัษณข์องเมืองอยูริ่มทะเลคือ คาเนะโมริ เรดบริกแวรเ์ฮา้ส ์ (Kanemori Red Brick 

Warehouse) อดีตโกดงัพาณิชยแ์ห่งแรกของฮาโกดาเตะท่ีผนัตวัมาเป็น ศูนยร์วมสินคา้หลายรปูแบบและขนมหลากชนิด สายช็

อปรบัรองอยูล่ะลายทรพัยแ์ถวน้ีไดท้ั้งวนั ท่ีส าคญัรา้นดงัๆ ทั้ง รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นของฝากลว้นมาเปิดสาขาท่ีน่ีดว้ยกนั

ทั้งน้ัน  

จากน้ันน าคณะนัง่กระเชา้ขึ้ นสู่ ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) ท่ีขึ้ นช่ือเร่ือง "ทศันียภาพยามค า่คืนอนังดงาม"  นับเป็น

จุดชมวิวติดอนัดนั 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีความสูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จ

กลางเมืองฮาโกดาเตะ บนยอดเขามีจุดชมวิวมีรา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก 

17.30 น. เขา้สูท่ี่พกั Hakodate yunokawa onsen umi to akari hewitt resort หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั 

19.00 น. น าคณะรบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมที่พกั 

 หลงัรบัประทานอาหารใหค้ณะไดเ้พลิดเพลินกบั ออนเซน น ้าแร่ชั้นดีของเมืองฮาโกดาเตะ 

 

วนัท่ี 3  ตลาดเชา้อะซา-อิชิ - โกเรียวคากุทาวเวอร ์– usu bear park - ยอดเขาอสุุ Toya Illumination   

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเชา้อะซา-อชิิ (Asa-ichi morning market) เป็นตลาดท่ี รา้นคา้ส่วนใหญ่น้ันอยูภ่ายในอาคารอยา่งดี แต่

สามารถเรียกท่ีน่ีวา่ตลาดสดไดเ้ลย เน่ืองจากรวมของสด ๆ ทั้งน้ัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสด ๆ ผดัสด ๆ ผลไมส้ด ๆ เมื่อมายงั

ถ่ินของสด แบบน้ีอยา่พลาด จริาชิ-ซชิู ซ่ึงเป็นซจูิชนิดหน่ึง โดยน าอาหารทะเลทั้ง กุง้ ปลาหมึก เน้ือปู หอยเชลล ์และอื่น ๆ อกี

มากมายมาโปะบนขา้ว นอกจากน้ียงัมีแหล่งตกปลาหมึกสด ๆ ใครตกได ้พ่อคา้จะแล่ใหก้ินตรงน้ัน  

น าคณะไปชม “โกเรียวคากุทาวเวอร”์ หอคอยชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ โกเรียวคาคุทาวเวอรเ์ป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวเมืองฮาโกดา

เตะ สวยงามมาก ณ ความสูง 107 เมตร เราสามารถชมววิไดแ้บบพาโนรามา และมองลงมาดา้นล่าง จะเห็น ป้อมโกะเรียวคาคุ 

ท่ีน่ีเป็นป้อมปราการท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาในปลายยุคสมยัเอโดะในปัจจุบนั เปิดเป็นสวนสาธารณะใหเ้ขา้ชมไดห้ากพดูว่าความพิเศษ



ของท่ีน่ีคือ พื้ นท่ีของป้อมปราการท่ีเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ ซ่ึงสรา้งขึ้ นเพื่อไม่ใหเ้กิดเป็นจุดบอดหากมีศตัรูโจมตีเขา้มา ในส่วนท่ี

เป็นยอดแหลมของรูปดาวจะมีการติดตั้งปืนใหญ่เอาไว ้เพื่อเตรียมความพรอ้มหากมีการจูโ่จมจากศตัรู 

12.00 น. น าคณะรบัประทานอาหารกลางวนั   

น าคณะชม ศูนยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้าตาล (Bear Park) เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุห์มีสีน ้าตาล นักท่องเท่ียวสามารถเยีย่มชมลูกหมีสี

น ้าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผ่านกระจกใส และมีหมโีตเต็มวยัท่ีไม่ดุรา้ยโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารกัน่า

เอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกวา่น้ีก็สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณพ์ิเศษ ”กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาล

เดินผ่านไปมา และไดย้นิเสียงและกล่ินของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปังและแอปเป้ิลให้

นักท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอกีดว้ย น าคณะ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึ้ นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทิวทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิว

ดา้นบน ซ่ึงสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) และ

จุดชมววิอีกแห่งหน่ึงก็จะเห็นววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซ่ึงระเบิดปะทุ

ติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั ภูเขาไฟอสุุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบัสนิท มีความ

สูง 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีท่ีผ่านมาเกิดการปะทุขึ้ น 4 ครั้ง คือ ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 

2000 ซ่ึงท าใหเ้ถา้ถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลท าลายอาคารต่าง ๆ ในพื้ นท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั  Hotel Toyasan Palace Onsen หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั ใหค้ณะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรม

ภายในโรงแรม 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารพาคณะชม TOYALAKE ONSEN ILLUMINATION ในช่วงฤดูหนาวน้ันเมืองโทยะมีการประดบัประดาดว้ย หลอดไฟ

จ านวนกวา่ 12,000 ดวงตามถนนจากเมืองออนเซ็นไปยงัริมฝัง่ทะเลสาบโทยะ เรียกวา่ ถนนประดบัไฟ (ILLUMINATION 

STREET) นอกจากน้ีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไป ท่ีลานนิงิวะอิ ฮิโรบะ ใจกลางเมืองออนเซนก็จะไดเ้ห็นอุโมงค์

ประดบัไฟ อีกดว้ย อุโมงคท่ี์สวา่งไสวระยบิระยบัไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรดว้ยหลอดไฟ LED จ านวนกว่า 400,000 ดวงน้ี

นอกจากจะไดร้บัความนิยมในหมู่คู่รกัแลว้ ก็ยงัเป็นท่ีนิยมของกลุ่มผูม้าเท่ียวเป็นครอบครวัท่ีมีเด็กเล็กมาดว้ยเช่นกนั 

 

วนัท่ี 4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลต - ซบัโปโร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าคณะเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20  และยงัเป็น

เมืองมีช่ือเสียงเกี่ยวกบัการท าเคร่ืองแกว้ท่ีสวยงาม และมสีไตลร์ปูทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์ เดินเท่ียวชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์

ของเมืองโอตารุท่ีไดร้บัความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถือวา่

เป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สินคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น าสินคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดงั 

แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนท่ีเหลือไวค้ร่ึงหน่ึงก็ไดท้ าการปรบัปรุงเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว ทั้งยงัปรบัปรุงทางเดินเลียบคลองดว้ยอิฐสีแดง   

12.00 น. รบัประทานอาหาร ณ Minshuku Aozukashokudo 

น าคณะเท่ียวชมเมืองโอตารุ พพิิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเคร่ืองแกว้ ท่ีโด่งดงัของเมืองน้ี รวบรวมกล่องดนตรีและเคร่ืองแกว้อนั

งดงามและหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคา้พื้ นเมืองงานฝีมือต่าง ๆ  อาทิเช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคม

ไฟ กล่องดนตรี  ซ่ึงมีกล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง  รา้น

ขายเคร่ืองแกว้ ท่ีมีตั้งแต่กระด่ิงแกว้อนัจิ๋วไปจนถึงโคมระยา้ ผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิา

ท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์ ส าคญัของเมืองซปัโปโรอกีแห่งหน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของ

มหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถ

บอกเวลาไดอ้ยู ่ และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญั

อีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น แลว้น าคณะชม โรงงานช็อคโกแลตแห่งเมืองซปัโปโร (Ishiya Chocolate Factory)  เป็นโรงงานเก่าแก่ท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงัในการผลิตช็อคโกแลต ซ่ึงท่ีน่ีเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตอนัเล่ืองช่ืออยา่ง Shiroi Koibito คุกก้ีสอดไสไ้วทช็์อคโก



แลต จากฮอกไกโดท่ีว่ากนัว่าอร่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่น ตวัอาคารตกแต่งประดบัประดาดว้ยตุ๊กตา ของสะสมสวยงามต่างๆ นอกจากน้ี

ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อคโกแลตยงัมีส่วนของพิพธิภณัฑ ์ สวนส าหรบันัง่เล่น มรีา้นอาหารอร่อยๆ ใหไ้ดเ้ลือกชิมกนั

อยา่งจุใจ 

18.30 น. น าคณะรบัประทานอาหารค า่ PREMIUM NANDA BUFFET (100 premium menus. All You Can Eat ประกอบไปดว้ย ปสูาย

พนัธุญ่ี์ปุ่น 7 ชนิด, เน้ือวากวิชั้นดี, ซชิู, ซาซิม,ิ เมนูรงัสรรคจ์ากเชฟของ Nanda`s, เทมปะระ, หอยนางรมและหอยชนิดต่างๆ, 

ฮอกไกโด เมล่อน, ของหวาน 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั 

   

วนัท่ี 5   อทุยานโมอาย – Hill of Buddha – ท าเนียบรฐับาลเก่า - เทศกาลหิมะซปัโปโร - ถนนทานุกิโคจ ิ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม อุทยานโมอาย MOAI STATUE ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของโลก Tadao Anda ก่อสรา้งตั้งแต่ค.ศ. 1982 โดย

ไดร้บัอิทธิพลแนวความคิดมาจากโมอายในเกาะอสีเตอร ์ ออกแบบกลางหุบเขาของดอกลาเวนเดอร ์ น าท่านนมสัการ พระพุทธ 

รูปอะตะมะ ไดบุตซึต (Atama Daibutsu) โดดเด่ียวจนไดร้บัการขนานนามวา่ 'Hill of the Buddha' ทศันียภาพท่ีแตกต่างกนัใน

แต่ละฤดู เช่นเนินเขาสีเขยีวในฤดูใบไมผ้ลิ เนินเขาสีม่วงในฤดรูอ้น และเนินเขาหิมะในฤดูหนาว จดัวา่เป็นงานออกแบบวิถีเซ็น 

เรียบง่าย แต่เต็มเป่ียมไปดว้ยแนวคิดและจิตวิญญาณ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ๆ นักท่องเท่ียว

นิยมไปเยีย่มชม น าท่านไปถ่ายรูปกบัอาคารสวย ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เป็นอาคาร

สไตล ์นีโอบาร็อค อเมริกาท่ีใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอชิิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใชง้าน มา

ยาวนานกวา่ 80 ปี ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซม จนไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่สวน Odori เพื่อชม เทศกาลน ้าแข็งแห่งซบัโปโร ครั้งท่ี 73 (Sapporo Snow Festival 2023) จะจดัขึ้ นในระหว่าง

วนัท่ี 4-11 กุมภาพนัธ ์2023 โดยภายในงานเราจะไดพ้บกบั ผลงานการแกะสลกัหิมะ และประติมากรรมน ้าแขง็ ท่ีแบ่งออกเป็น

โซนๆ ซ่ึงจดัแสงใหช้มท่ี Odori Site และ Susukino Site  

 **หากวนัเดินทางเทศกาลน ้าแข็งยงัไม่เริ่ม จะจดัไปเท่ียวชมศาลเจา้ ฮอกไกโดแทน** 

น าคณะเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เดิมช่ือศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ิอเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด 

เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ท่ีมีศาลเจา้ชินโต คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข เป็นท่ี

ส าหรบัใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูเ่พื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ ศาลเจา้แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ น ณ พื้ นท่ีของมารุยา

มะท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาทั้งสามดา้นและอีกดา้นแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ การมีสถานท่ีส าหรบับชูาเทพเจา้ในศาสนาชินโตน้ัน แม้

ในปัจจบุนัก็ยงัคงมีความเกี่ยวขอ้งผูกพนักบัวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอยา่งลึกซ้ึงเร่ิมตั้งแต่การมาสกัการะในวนัปีใหม ่ การปัดเป่า

รงัควาญ วนัเซ็ตสึบุน พธีิสมรสและอื่นๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบรูณ ์มีกระรอกป่ามาเยีย่มทกัทาย  

น าคณะชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ ของเมืองซปัโปโร ตั้งอยูท่างดา้นใตข้องเมือง โดยมีพื้ นท่ี

ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม รา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ 

ยงัมีรา้นอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็น ศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย นอกจากน้ัน

ท่ีน่ียงัมีการตกแต่ง บนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัมีศาลเจา้ทานุกิอนัเกา่แก่ท่ี สรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 1973 อีกดว้ย 

18.30 น. น าคณะรบัประทานอาหารค า่ ณ  Kirin Beer Garden Sapporo 

 All-you-can- eat Genghis Khan and grilled seafood 

 per person <100 minutes> 4,840 yen (tax included) All-you-can-eat  

Genghis Khan (Lamb Genghis Khan or Genghis Khan with sauce + eat grilled seafood (scallops, shrimp, squid, salmon) 

+ sausage Grilled + vegetables *Same as a group *Same number of people 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั 

 



วนัท่ี 6 ทา่อากาศยานชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภมิู 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ น าคณะเช็คอินรบับตัรโดยสาร พรอ้มโหลดสมัภาระส่ิงของ 

10.00 น น าคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานซิโตเสะ โดยเคร่ืองบินของสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

15.50 น น าคณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าทวัร ์ ผูใ้หญ ่ เด็กต า่กว่า 12 ปี พกัหอ้งเดี่ยว ไม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน 

21-26 ม.ค. 2566  

(ตรุษจนี) 
88,800.- 66,600.- 9,500.- 32,000/24,000 

03 – 08 กุมภาพนัธ ์2566 

เทศกาลน ้าแข็ง) 
89,900.- 67,500.- 11,500.- 32,000/24,000 

 

ค่าทวัรร์วม : 

o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

o ค่ารถโคช้มาตรฐานของญ่ีปุ่น ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

o ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 

o ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละเมือง 

o ค่าทิปพนักงานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า

รกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งน้ี

ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรค หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหาย

ตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ย

ใบจองทวัร ์

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

* ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

* ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

* ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือวคัซีนอยา่งเป็นทางการที่สามารถเขา้ญี่ปุ่นได ้ไม่ตอ้งกกัตวั *กรณีฉีดครบ 3 เข็ม* 

(อปัเดตวนัท่ี 6 ตลุาคม 2565) 

 Pfizer 

 BioNTech 

 Moderna 

 AstraZeneca 

 Janssen (2 เข็มได)้ 

 Sinopharm 

 Sinovac 

 

หมายเหต ุ: ใบรบัรองการฉีดวคัซีนตอ้งออกโดยรฐับาลหรือสถาบนัทางการแพทยต์อ้งฉีดครบ 3 เขม็ขึ้ นไป ยกเวน้ยีห่อ้ Janssen (2 เขม็ก็

ได)้ ในใบรบัรองตอ้งระบุขอ้มลูต่อไปน้ีน้ีเป็นภาษาญ่ีปุ่นหรือภาษาองักฤษก็ได ้ช่ือ และ วนัเดือนปีเกิด ของผูท่ี้ไดร้บัวคัซีน, ช่ือวคัซีน / ผูผ้ลิต 

วนัท่ีฉีดวคัซีน จ านวนครั้งของการฉีด 

 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับริษัท Worldwide Vacation กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและเช่ือถือได ้ ซ่ึงจะ

ดูแลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 

30,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันับจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่

ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยไม่มีเง่ือนไข 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เน่ืองจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปน้ี 

 เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 

 ผูสู้งอายุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยุงตวั 

 ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนมดัจ า 20,000 บาท (หกัค่ามดัจ าตัว๋ 10,000 บาท) 

ยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั หกั 50% ของค่าทวัร ์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั **ไม่คืนเงิน** 

 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และ

ขอสงวนสิทธ์ิฯในการเปลี่ ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสุดวสิยัดงัน้ี การลา่ชา้ของสายการบิน, 

การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้

เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงนิค่าทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตัว๋เครื่องบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายส่วนต่าง

ท่ีสายการบินเรียกเก็บ (เง่ือนไขใหม่ค่อนขา้งซบัซอ้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพื่อความชดัเจน) และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ในกรณียกเลิกการเดินทาง การ รีฟันด ์ต่างๆเป็นไปตามเง่ือนไขของสาย

การบินเท่าน้ัน กฎเกณฑใ์หม่ของสายการบินเป็นการจองและช าระเงินแบบเหมาขาด ไม่สามารถรีฟันดไ์ดใ้นทุกกรณี 

 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์

ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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