
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพื่อเตรยีมตวั

เดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 

 

 

วนัทีส่อง ชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน–ิ น ัง่กระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชนิซงั – 
จุดชมววิทะเลสาบโทยะ – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

 

08.10 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
ญีปุ่่ นแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึง่ของญี่ปุ่ น มชีือ่เสยีงดา้นออน
เซน็ เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซน็เป็นอยา่งยิง่ น าท่านชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิเกดิจาก

ภเูขาไฟทีย่ังไมด่ับกอ่ใหเ้กดิน ้าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีน่่าชม  
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟทีม่เีกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากนั้นน าทุกทา่น น ัง่กระเชา้

ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึน้มา จากหลักฐานพบวา่ ภเูขาไฟลูก
นี้มกีารปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภุมทิัศน์ของพืน้ทีแ่ถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสดุมี
การปะทไุปเมือ่ปี พ.ศ. 2543  

  

 
 
บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีย่ังคกุรุน่มคีวันสขีาวลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) จากนัน้น า

ทา่นสู ่สวนหมโีชวะชนิซงัเพือ่ชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตัว ทีใ่กลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก 
ในญีปุ่่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชือ่กันวา่หมสีนี ้าตาลนี่ถอืเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกี
ดว้ย  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า 

และยังสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ทีอ่ยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวง
ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบชโิกส ึ  

 



 

 
 
 

 
 

พกัที ่  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI OR NISEKO GRAND HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่าม โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภนัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– ดวิตีฟ้ร ี– ท าเนยีบรฐับาล – 

สวนโอโดร ิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน
นั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดตี เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้

ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลียบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทาง
ขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดัง

ต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ
น่ันเอง  

 



 

 
 
 

 
 
 จากนั้นน าท่านชม พิพธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซึง่มีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลือกคดิแบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์อง
ตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

 

 



 

 
 
 

 นอกจากนี้ดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอน า้โบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลก

เท่านั้น ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้ก่เมอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกับมเีสยีงดนตรี
ดังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชม

ทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 
 
 

 
 

เทีย่ง                อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 หลังจากเดนิเทีย่วชมและเพลดิเพลนิไปกับกลอ่งดนตรทีีห่ลากหลายและถา่ยรูปกับหอนาฬกิาไอน ้าโบราณเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิขา้มถนนมาอกีสกัเล็กนอ้ย แลว้มาพักเหนื่อยกับรา้นคา่เฟ่น่ารักๆกันดกีวา่ ไปประเดมิดว้ยรา้นแรกกันเลยจา้ 

 เดนิขา้มถนนมาประมาณ 50 เมตร ดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้
ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ยา่งไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิะ่ เมือ่เขา้ไปในรา้น

ทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีค าว่า otaru 
ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อซือ้แกว้พรอ้ม
เครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตาม

อัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนาน
ไปกับการหมนุตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  



 

 
 
 

 

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันวา่ มาถงึฮอกไกโดทัง้ทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO กันนะจ๊ะ 

เป็นค่าเฟ่ใหน่ั้งทานและสามารถสั่งกลับไดซ้ ึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสักนดินงึ  ส ิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะ
ลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรคา่แกก่ารทานคอื

ชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ทีนุ่่มละมนุ กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุ
แสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว 

 



 

 
 
 

 
  

เดนิต่อกันมาอกีนิดใหอ้าหารก่อนหนา้นี้ไดย้่อย ก็จะเดนิมาเจอกับรา้น KITAKARO เป็นรา้นคาเฟ่ขนมหวาน เมนูที่
แนะน านัน้ก็คอื ซูวค์รมี ซึง่จะคลา้ยเอแคลบ์า้นเราน่ันเอง แตเ่รือ่งรสชาตนัิน้ไมต่อ้งพูดถงึ อรอ่ยมากกวา่แน่นอน ซึง่

ตัวแป้งดา้นนอกนั้นจะใหส้มัผัสทีก่รอบนอกนุ่มในตัดกับรสครมีทีห่วานละมุนกลมกลอ่มชิน้เดยีวไมเ่คยพอ มาถงึฮอก
ไกโดแลว้ควรลองทานกันนะคะ ทานทีเ่มอืงไหนก็ไมอ่ร่อยเท่าทีฮ่อกไกโดจรงิๆค่ะ ซึง่แตล่ะมอืงจะมเีอลักษณ์โดด
เดน่เฉพาะตัวของมันเอง เพราะฉะนัน้มาแลว้ตอ้งหา้มพลาดคะ่ 

 



 

 
 
 

  

 ไหนๆก็เดนิทางมากับสายของหวานแลว้ก็ทานของหวานกันใหเ้ต็มทีจุ่ใจกันไปเลยคะ่ มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ย

กันคะ่ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซึง่จุดเด่นของรา้นนี้ก็คอืไอศกรมีน่ันเองคะ่ ซึง่มหีลากหลายรสชาติ
ใหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบง่เป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่ง

รา้นก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครือ่งดื่มแลว้ ทางรา้นยัง
จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 

 
 

 จากนั้นน าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามี
รปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน  ซึง่ภายในพพิธิภัณฑน์ี้ยังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนดิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของ
ฝาก ของทีร่ะลกึกันอกีดว้ย ไมว่า่จะเป็นแกว้น ้าลายพเิศษ แจกันดอกได ้กระถางดอกไม ้ของตกแตง่บา้น พวงกญุแจ 

และอืน่ๆอกีมากมายซึง่ท ามาจากแกว้ทัง้ส ิน้ 



 

 
 
 

 ออกมาจากพพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้ ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอตารุ ยังไมห่มดนะจ๊ะ เดนิออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็น

รา้นไอศกรมีทีช่ ือ่วา่ VENETIAN CAFETERIA รา้นนี้มเีมนูยอดฮติน่ันก็คอื ไอศกรมีสายรุง้ 7 สน่ัีนเอง เป็นซอฟท์
ครมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชัน้ ชัน้ละ 1 ส ีอันไดแ้ก ่องุ่น สตอเบอรร์ี ่ชาเขยีว เมลอน ชอ็คโกแลต นม และลาเวนเดอร ์

ดว้ยรสชาตทิีเ่ขม้ขน้ของไอศกรมีบวกกับโคนคกุกีแ้สนอรอ่ย ผ่านมาทัง้ทหีา้มพลาดนะจ๊ะ  
 

 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่่าจะเป็น เครือ่งส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของ
ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญี่ปุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซี ึง่ไม่วามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจาก

รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย    
 
 

 



 

 
 
 

จากนัน้ น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอ

บาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนี้ผ่านก  ารใชง้าน มา
ยาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลืออยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม

ส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  
 

 
 
น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย

ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทีแ่ยกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ ึง่ต่อมาไดช้ือ่ว่า
ถนนชริเิบชแิละถกูเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทีจั่ด
งานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี

เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึง่
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 



 

 
 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 

ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ 
ทีพ่กั   โรงแรม TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ ฟูราโน ่– โทมติะ ฟารม์ – สวนชกิไิซโนะโอกะ – บอ่น า้สฟ้ีา – ซปัโปโร 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน่ เมอืงทีอ่ยูใ่นแอง่กระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทอืกเขาไทเซท็ส ึและเทอืกเขายบูาร ิ
ท าใหเ้มอืงฟูราโน่มอีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนั้นเป็นดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้น าทา่นสู ่โทมติะ ฟารม์ ฟารม์ของนักบุกเบกิรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได ้

พบกับดอกไมน้านาชนดิตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) อาท ิดอกฮามานะสใึนเดอืนมถินุายน, ดอกลาเวน
เดอรแ์ละดอกป๊อปป้ี ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม, กลางเดอืนสงิหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส ซึง่แตล่ะเดอืนจะมี
ชนิดดอกไมต้่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มที ่(ประมาณปลายเดอืน กรกฎาคม-เดอืน 

สงิหาคม)  อสิระใหท้า่นชืน่ชมความงามของทุง่ดอกไมท้ีไ่กลสดุลกูหลูกูตา จนขนานนามกันวา่เนนิเขาสายรุง้  



 

 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ ซึง่เป็นเนินสวนดอกไม ้4 ฤดู ทีม่โีรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาด
ใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุช์นิด รวมถงึดอกลาเวน

เดอร์ และทุ่งดอกไมห้ลากสี ที่ไดรั้บค านิยมและค าชมว่าจัดสวนไล่สีไดส้วยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีก ิจกรรม
หลากหลายไวบ้รกิารแด่ทุกท่าน เชน่ ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรอืฟารม์เลีย้ง Alpaca เป็นตน้ *หมายเหตุ ราคา
ทัวรน์ี้ไมร่วมคา่กจิกรรมในสวนดอกไม*้   

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่น ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไมใ่หโ้คลน
ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น ้าแหง่นี้จะมแีรธ่าตุที่
เกดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้ีสฟ้ีาหรอืเขียวมรกตสดใส และมกี ิง่ไมท้ีโ่ผล่ออกมาจากพืน้ผวิน ้า ท าใหม้คีวามสวย

แปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบอ่น ้าแหง่นี้จะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะฤดูกาลอกีดว้ย  จากนั้นน าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 



 

 
 
 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   โรงแรม TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.30 น. น าทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671   
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
****************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(ต า่กวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(ต า่กวา่ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

01 – 05 สงิหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

07 – 11 สงิหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

16 – 20 สงิหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

21 – 25 สงิหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 



 

 
 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 
 
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น

ใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



 

 
 
 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


