
 

 

 

          

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจาํชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีนํ้ าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัออนเซ็น 1 คืน / พกัโอตารุ 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ  บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ   
ฟาร์มหมีสีนํ้ าตาล  Milk-Kobo สวนฟูกิดะชิ  โรงกลัน่วสิก้ี นิกกะ  โนโบริเบท็สึ  ชมคลองโอตารุ  พพิธิภณัฑเ์คร่ืองแกว้
และกล่องดนตรี ซปัโปโร หอนาฬิกาไอนํ้ า โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทาํการรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกาโบราณซปัโปโร 
สวนโอโดริ ชอ้ปป้ิงยา่นซึซึกิโนะ ยา่นทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL  

 เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญี่ปุ่ น 

พิเศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ป้ิงย่าง YAKINIKU + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญี่ปุ่ น 
พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟต์ให้ท่านได้อิ่มแบบไม่อั้นอย่างจุใจ 



 

 
 
 
 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 

เดือนพฤษภาคม 61 27 พ.ค. - 1 / 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 

 

ราคา 51,999 .- 
 

 
 
 

วนัแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
   20.30 น.  คณะ พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ  อาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C                                      

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที่จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 
    23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น    

โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและนํ้าด่ืมบนเคร่ือง) 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - -  - 

2 
ฮอกไกโด – สนามบนิชิโตเซะ – หมูบ้่านนินจาดาเตะ จิไดมรูะ - บ่อ
โคลนเดือด จิโกกุดานิ - โนโบริเบท็สึ 

-   
NOBORIBETSU 
MANSEIKAKU HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
นัง่กระเช้าไฟฟา้ชมภเูขาไฟอสุ ึ- ฟาร์มหมีสีน า้ตาล -  Milk-Kobo – สวน
ฟกูิดะชิ – โรงกลัน่วสิกีน้ิกกะ - เมืองโอตารุ     

GRAND PARK OTARU 
HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกลอ่งดนตรี  
นาฬกิาไอน า้ - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองซปัโปโร - ช้อปปิง้ย่านซึซึกิโนะ 

   
NEW OTANI INN SAPPORO 
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

5 
อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า - หอนาฬกิาโบราณ - สวนโอโดริ - JR 
TOWER - มติซุยเอ้าท์เลท็ 

   
NEW OTANI INN SAPPORO  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

6 สนามบนิชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ   - - 



 

วนัทีส่อง       ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด  “จโิกกดุานิ” – โนโบริเบ็ทสึ 

    08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญี่ปุ่ น                           (-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)          
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี่ปุ่ น พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 
 
 
 
 
 

 
ฮอกไกโด  เป็นเกาะใหญ่อนัดบัสองของญี่ปุ่ นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยูต่าํแหน่งเหนือสุดของประเทศ เดิม
เกาะฮอกไกโดเป็นที่อาศยัของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ  ชาวไอนุ  ซ่ึงมีวฒันธรรมคลา้ยกบัอินเดียนแดงของ
อเมริกา คาํวา่ ซปัโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา่ เมืองที่มีแม่นํ้ าไหลผา่น ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเตม็ไป
ดว้ยทุ่งหญา้ ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่นํ้ า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนที่มีทศันียภาพงดงามเหมาะ
สาํหรับการท่องเที่ยวเชิงธ รรมชาติและสามารถท่องเที่ยวไดต้ลอดทั้งปี  จากนั้นนาํท่านเดินทางถึง  หมู่บ้าน
นินจา ดาเตะ จิดาอิมูระ  หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นที่รวบรวมเหล่าซามุไรผูก้ลา้สร้างขึ้นเพือ่จาํลองบรรยากาศของ
บา้นเรือนสมยัเอโดะของญี่ปุ่ น  นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปรับชมการแสดงละครสมยัเก่า การแสดงนินจา  
สนุกสนานบา้นจาํลองของนินจา พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัเหล่าซามุไร  

    เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   เมนู อาหารทะเลหม้อไฟ (SEAFOOD HOTPOT SET) 
จากนั้นนาํท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกดุานิ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้
สร้างสรรคข์ึ้นอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ภิพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวยพุง่ขึ้นมา
รวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง  ...สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

  คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)    เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยักษ์ 
  หมายเหตุ**สําหรับขาปูยักษ์ขึน้อยู่กับสถานการณ์และสภาพอากาศ  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํ้ าแร่เพือ่สุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบนํ้ าแร่ในแบบของญี่ปุ่ น  
สรรพคุณการอาบนํ้ าแร่ : การอาบนํ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ขึ้นช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้วิหนงัและรูขมุขนทาํ
ใหผ้วิหนงัสะอาดบาํรุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  
 
 
 
 



 

วนัทีส่าม       ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอสึุ – ฟาร์มหมสีีนํา้ตาล – Milk Kobo – สวนฟูกดิะชิ – โรงกลัน่วสิกี้
นิกกะ -  เมืองโอตารุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)                     (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนาํท่านขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า ” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ ” (Mt. Usuzan) (ในกรณทีี่อากาศเอื้ออํานวย ) ที่ไดช่ื้อวา่
เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่ นในช่วง 100 ปีที่ผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลางที่ทาํใหเ้กิดทะเลสาบโท
ยา่ และพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของ
พื้น ที่แถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ . ศ . 2486  ทาํใหเ้กิด                             
“ภูเขาไฟโชวะชินซัง ”  () ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตก
ของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว  อิสระใหท้่าน
ไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง  จากนั้นนาํท่านชม “ศูนย์อนุรักษ์
พันธ์ุหมีสีนํ้าตาล  ” หมีสีนํ้ าตาล  มีถ่ินกาํเนิดอยูแ่ถวไซบีเรีย  และที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น  ปัจจุบนัน้ีได้
กลายเป็น สตัวใ์กลสู้ญพนัธ ์และหาดูไดย้ากเตม็ที  อิสระใหท้่านไดใ้หอ้าหารและเพลิดเพลินกบัความน่ารัก
ของเหล่าหมีสีนํ้ าตาลที่อยูร่วมกนัเป็นฝงู และเลือกซ้ือของ ที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)   เมนู SALMON TEPPAN YAKI SET 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ Milk-Kobo ร้านขนมช่ือดงัประจาํเมืองนิเซโกะ ถา้หากใครที่ไดม้าเที่ยวเมือง  
นิเซโกะ ไม่ควรพลาดเลยที่จะแวะมาที่ร้านแห่งน้ี โดยที่ร้านเร่ิมทาํฟาร์มโคนมและผลิตภณัฑต่์างๆ  มาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1997 จนในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑว์างขายอยูใ่นหลายๆ ที่ในโซนต่างๆขอ งเมืองนิเซโกะ  ซ่ึงภายในร้าน
มีผลิตภณัฑท์ี่ทาํจากนมวางขายหลากหลายชนิด เช่น ไอศครีม พดุด้ิง เบอเกอร่ีต่างๆ เป็นตน้ นาํท่านเดินทาง
สู่ สวนฟูกิดะชิ ซ่ึงมีนํ้ าพธุรรมชาติและธารนํ้ าธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท  ก่อใหเ้กิด
นํ้ าตกขนาดเล็กที่มีนํ้ าไหลออกมาถึง  80,000 ตนัต่อวัน ซ่ึงเป็นนํ้ าแร่บริสุทธ์ิจากภูเขาไฟโดยตรง  ไม่ผา่น
กรรมวธีิใดๆ  ใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งนํ้ าตก  สะพานไม้  และสวน  
โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลงั ท่านสามารถรองนํ้ าแร่ธรรมชาติไปด่ืมไดฟ้รีๆ และบริเวณรอบๆ ยงัมีร้านคา้



 

ใหท้่านจบัจ่ายซ้ือของกนัอีกดว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรงกลั่นวิสกีนิ้กกะ (Nikka Whisky Distillery) 
ผลิตวสิก้ีชั้นนาํของประเทศญี่ปุ่ น ตั้งอยูท่ี่เมืองโยอิจิ(Yoichi) ใกลก้บัเมืองโอตารุ  สร้างขึ้นในปี  1934 บริเวณ
น้ีมีแหล่งนํ้ าที่ใสสะอาด อากาศถ่ายเท และมีถ่านหินอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเหมาะแก่การกลัน่วสิก้ีชั้นดี และไดก้าร
ยอมรับในการจดัอนัดบัวสิก้ีมอลตท์ี่ดี  ไดรั้บรางวลัมากมาย  บริษทัวสิก้ีแห่งน้ีก่อตั้งขึ้นโดย  Taketsuru 
Masataka ผูเ้ช่ียวชาญที่ศึกษาเทคนิคการกลัน่วสิก้ีเป็นระยะเวลาหลายปีในสก็อตแลนด ์และนาํความรู้มาผลิต
วสิก้ีในประเทศญี่ปุ่ น โรงกลัน่โยอิจิเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมกระบวนการผลิตวสิก้ีตั้งแต่ตน้จนจบ  เรียนรู้
เกียวกบัขั้นตอนที่แตกต่างกนัออกไป ในช่วงทา้ยจะไดเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงขอ้มูลประวติัความเป็นมา
ของบริษทั และเจา้ของผูก่้อตั้ง นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก มากมายใหท้่านไดซ้ื้อเพือ่
เป็นของที่ระลึก  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม  (5) เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่            เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี  – นาฬิกาไอนํา้ –                       
โรงงานช็อกโกแลต็ –  เมืองซับโปโร – ช้อปป้ิงย่านซึซึกโินะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (6)                  (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 
 
 

    
 
 
    
   นาํท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ  

ค.ศ. 1920 ที่ยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้  
จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั
กบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและววิทิวทศัน์  จากนั้นนาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” อาคารเก่าแก่สองชั้น 
ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาํดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 
ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ   ใหท้่านได้
ท่องไปในดินแดน แห่ง  MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นขอ งฝากอิสระ ตามอธัยาศยั  นาํท่านเที่ยวชม            
ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งทาํเคร่ืองแกว้ที่มีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสนัดงัอยูใ่นโลก
ของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลือกซ้ือ
ได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการทาํเคร่ืองแกว้ต่างๆ   นาํท่าน ชม นาฬิกาไอนํ้าเรือน แรกของญี่ปุ่ น  สไตล์
องักฤษที่เหลืออยูเ่พยีง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพน่ไอนํ้ า มีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนที่แคนาดา  ใหไ้ดช่ื้นชมและเก็บภาพความประทบัใจไวไ้วเ้ป็นที่ระลึก 

       เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)    เมนู HOKKE FISH SET  
 



 

 
 
 
 
  
    
   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   “โรงงานช็อ กโกแลต  

(SHIROI  KOIBITO)” แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานสร้างขึ้น
ในสไตลแ์บบยโุรป ที่แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้  ซ่ึงมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น้ีคือ  SHIROI  
KOIBITO มีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ใหท้่านไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงานและอิสระ
เลือกซ้ือช็อคโกแลตเป็นของฝาก  จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง “ย่านทานุกิ โคจิ” ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กวา่ 
130 ปี ของเมืองซปัโปโร  ที่มีความยาวกวา่  900 เมตร ร้านคา้มากมายนบั 200 ร้านที่ใหท้่านเดินเลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆอยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกที่มีใหเ้ลือกหลากหลายแบบ
ที่เร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองสาํอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้าน
เกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ  จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง “ย่านซึซึกิโนะ” ที่มีร้านคา้มากกวา่ 4,500 ร้าน
ใหท้่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน BIG CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเคร่ืองสาํอาง อาทิ SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (8)  เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่ น (SHABU SHABU BUFFET)     
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า          อาคารทีท่าํการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มติซุยเอ้าท์เลต็  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (9)                  (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น) 
 
 
 
 

 
นาํท่านเดินทางสู่  “อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า ” สร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สญัลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ทาํใหน้กัท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้าง
ของโดมแปดเหล่ียม    นาํมาจากที่ทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท้ี่ออกแบบอาคารน้ี
เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ  อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และ สูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้าํใหต้อ้งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี  
ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบตัิที่มีความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม  และสาํหรับจดังานเล้ียง
ตอ้นรับบุคคลที่สาํคญัทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น  แลว้นาํท่า นชมสญัลกัษณ์ของเมือง คือ                               



 

“หอนาฬิกาโบราณ ” เมืองซปัโปโร  ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค .ศ. 1878 ปัจจุบนั  ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์คู่เมือง 
นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญี่ปุ่ น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเที่ยงตรงมานาน
นบั 100 ปี ทั้งยงั ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมที่สาํคญัของญี่ปุ่ นอีกด้ วย                                                 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ้ึงมีความกวา้ง  105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียว
ของตน้ไมท้าํใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ปลายสุดของถนน
เป็นที่ตั้งของหอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก นํ้ าพ ุและประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้ง
ประดบัอยู ่นาํท่านชอ้ปป้ิง  JR TOWER ตึกที่สูงที่สุ ดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร แหล่ง
ที่ตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง  ไดจุ้ใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA 
จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน 100 เยน ,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, 
KANEBO, MARJORICA เป็นตน้ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)    เมนู TEMPURA SET       
   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  มิตซุยเอ้าท์เล็ต “MITSUI  OUTLET”  เพลิดเพลินกบัการช้ อปป้ิงสินคา้มากมาย

แบรนดด์งัระดบัโลก และแบรนดญ์ี่ปุ่ น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI  และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร                   
ร้านกาแฟ สาํหรับใหท้่านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย   

   คํา่                รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  (11)    
SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น พร้อมปูยักษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูนํ้าเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่ น 
ว่าเป็นปูนํ้าเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั้น     
พิเศษ!!! ++ บริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น++ 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI INN SAPPORO  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห่ก         สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (12)                           (อาหารเช้า/ -/ -) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่”  
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดย สายการบิน สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671   (บริการอาหารและนํ้าด่ืมบนเคร่ือง) 
   15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 



 

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่ น 

สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมคัคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
2)  สําหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพกัสําหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพกัเป็น  ห้องที่นอน  

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตยีงคู่ อาจจะมีแค่เพยีง 1 เตยีง  สําหรับนอน  2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษัทขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
อตัราค่าบริการ  

วนัที่  27 พ.ค. - 1 / 29 พ.ค. – 3 ม.ิย. 61 
 

ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 51,999.– 
 เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตียง) 50,999.– 
เดก็อายุตํ่ากว่า 7 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 49,999.– 
พกัเดีย่วเพิม่  8,900.– 

 

 

**เดก็ตํา่กว่าอายุ 2 ปี ราคา 6,900 บาท**  
 

*** กรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทําการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป –กลบั  พร้อมคณะ ชั้นประหยดั

พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามเสน้ทางที่ระบุใน
รายการ 
 (ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที่พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. นํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบินไทย (TG)  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทําไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง , รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ      
(หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิม่เองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 
1,300 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกํากับ
ภาษี) 

4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีที่ไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินที่อยู ่ 4)สาํเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการ
ยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือ
เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาํหรับพ าสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

 
 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง  30 วัน กรณีที่ไม่ชาํระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางที่สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

4. ในกรณทีี่ลู กค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง  
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในก รณีที่จาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพือ่ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน   
9. ราคานี้คดิตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีนํ้ามันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีนํ้ามันตามสถานการณ์ดังกล่าว   
 

เร่ือง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่
ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 

 



 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


