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HOKKAIDO – SOUNKYO 6D4N 

เท่ียวตอนเหนือสดุของญ่ีปุ่ น แหลง่รวมอาหารอรอ่ย 

ชมความน่ารกัของสตัวน์อ้ยใหญ่นานาชนิด 

นั่งกระเชา้ชมววิบนยอดเขาโมอิวะ และ เดินเล่นคลองโอตาร ุ

อาบน า้แร่แช่ออนเซ็นชื่อดงั ณ โซอนุเคียว  

 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด  

ปูซูไว ทาราบะ ปูขน 

 

24 – 29 พฤศจกิายน 2560 

ราคา 48,900.- 

 

TG 670   23.55 – 08.20  

 TG 671   10.00 – 15.50 
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20.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

 

 

 

08.20 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง็ สถานทีร่วบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก าเนิดขึน้

ในปี 1996 มรี้านราเมนชื่อดงัถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยงัมเีรื่องราว

ความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บา้นราเม็ง – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า –         

ถ ้าน ้าแขง็ไอซพ์าวิลเล่ียน – โซอนุเคียว 
 

  

SOUNKYO KANKO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
โซอุนเคียว - น ้าตกกิงกะ ริวเซ - PATCHWORK - BLUE POND - 

โรงงานชีสฟรุาโน่ - นิงเกิ้ ล เทอรเ์รส – ฟรูาโน่    

FURANO HOPS HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
ฟูราโน่ - เรยร่์า เอา้ทเ์ล็ต - พพิิธภณัฑช็์อกโกแลต –  

ศาลเจา้ฮอกไกได – ภูเขาโมอิวะ (ขึ้นกระเชา้) - ซปัโปโร    

APA HOTEL & RESORT SAPPORO 

 หรือเทียบเท่า 

5 

ซปัโปโร – คลองโอตาร ุ– นาฬกิาไอน ้าโบราณ –  

พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – ท าเนียบรฐับาลเก่า – หอนาฬกิา (ผ่านชม) 

โอโดริปารค์ (ผ่านชม) – ทานูกิโคจิ – ซปัโปโร  

  

- 
APA HOTEL & RESORT SAPPORO 

 หรือเทียบเท่า 

6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

   

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมง็ – สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า – ถ า้น ้าแขง็ไอซพ์าวิลเล่ียน –      

โซอนุเคียว 
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น าท่านเข้าชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัว์ที่มชีื่อเสยีงและได้รบั

ความนิยมทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เพราะเป็นสวนสตัวท์ีแ่ตกต่างจากสวนสตัวอ์ื่นๆ โดยจ านวนนักท่องเทีย่ว

ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมสวนสตัวแ์ห่งนี้สงูถงึ 3 ลา้นคนต่อปี จดุเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี้คอืแทงคร์ปูกระบอก

ทีย่ ื่นเขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซึ่งท่านสามารถเหน็การเคลื่อนไหว การว่ายน ้าอย่างคล่องแคล่วของ

แมวน ้าได้อย่างใกล้ชดิที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารกัแสนรูข้องสตัว์แปลกมากมายหลายพนัธุ์  

รวมถงึสตัวจ์ากขัว้โลกเหนือ ไมว่่าจะเป็นหมขีาวขัว้โลก ความน่ารกัของนกเพนกวนิ ในอุโมงคใ์ตน้ ้า

แหวกว่ายน ้าโชว์ผู้มาเยอืนอย่างใกล้ชดิถงึ 360 องศา, นกสายพนัธุ์ต่างๆ การแสดงของเจา้ลงิตวั

น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี์, ความสง่างามของเสอื

โครง ฯลฯ  ใหท้่านเกบ็ไวใ้นความทรงจ ามริูเ้ลอืน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่อีกโลกหนึ่ง ณ ถ า้น ้าแขง็คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเล่ียน ท่านสามารถมา

เที่ยวทีน่ี่ได้ตลอดทัง้ปีในตวัอาคารจะรกัษาอุณหภูมเิอาไว้ ที่ -20องศา และมกีารจดัแสดง หนิงอก 

หนิยอ้ย ซึง่เกดิจากน ้าแขง็ และกว่าจะจบัตวัเป็นหนิยอ้ยดัง่ทีเ่หน็ในภาพ กจ็ะใชเ้วลากว่าสบิปี และ

จดุทีน่่าชมทีจ่ดุกค็อื มมุทีเ่ราจะสามารถทีจ่ะทดสอบใชช้วีติ ในหอ้งลบ 41องศา และเป็นหอ้งทีห่นาว

ทีสุ่ดทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นญี่ปุ่ น ท่ีน่ีมีบริการให้ยืมเส้ือหนาวฟรี ดงันัน้จงึไม่ต้องกงัวลว่าจะหนาว

เกนิไป 

จากนัน้พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ นหรือที่เรยีกกันว่า       

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม น ้าตกกิงกะ สมญา น ้าตกเส้นด้าย ทีม่คีวามงดงามตามธรรมชาต ิด้วยความสูง 120 

เมตร ท าใหส้ายน ้าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้งล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงาม

DAY 3 โซอนุเคียว - น ้าตกกิงกะ ริวเซ - PATCHWORK HILLS - BLUE POND - โรงงานชีสฟรุาโน่ - 

นิงเก้ิล เทอรเ์รส – ฟรูาโน่ 
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มาก มคีวามสวยงามแสนมหศัจรรยย์ิง่นกั บรเิวณใกล้ๆ กนั น าท่านชม น ้าตกริวเซอิ สมญา  น ้าตก

ดาว อกีความงดงามตามธรรมชาตทิีไ่มแ่พ ้กนัความสูง 90 เมตร สายน ้าทีไ่หลออกจากซอกผาตก–

ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทติย์ดูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่ท่านไม่

อาจปฏิเสธความงามแสนประทบัใจได้อย่างแน่นอน น ้าตกสองแห่งนี้ ได้รบัสมญา น ้าตกคู่สามี–

ภรรยา 

น าท่านสู่ เมืองบิเอะ เมอืงแห่งทอ้งทุ่งทีม่เีนินเขาเลก็ๆ สูงต ่าสลบักนัไปมาในฤดูรอ้นเกษตรกรจะ

ท าการเพาะปลูกพชืผกันานาชนิด เมื่อชมจากทีส่งูจะมสีสีนัสลบักนัตามชนิดของพชืผกัจนไดร้บัการ

ขนานนามว่าศลิปะแห่งการต่อผา้นัน่เอง นอกจากนี้หมู่บา้นบเิอะ ยงัไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ด

ในญี่ปุ่ นอีกด้วย ...น าท่านชม เนินเขาบเิอะ PATCHWORK HILLS ในฤดูหนาวจะถูกหมิะที่ขาว

สะอาดปกคลุมเนินเขาต่าง ๆ กลายเป็นโลกสขีาวบรสิุทธิท์ี่หมดจดงดงาม อิสระท่านถ่ายรูปเก็บ

ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของ BLUE POND บ่อน ้าสีฟ้าแห่งเมืองบิเอะ บ่อน ้าสฟ้ีาสดใส

แปลกตาแห่งนี้ เป็นบ่อน ้าที่เกิดขึ้นหลงัการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา 

TOKACHI ปะทุในปี ค.ศ. 1988 ท าให้น ้าถูกกัน้ไม่ให้ออกจากเขื่อน สาเหตุที่น ้าในบ่อเป็นสฟ้ีาสด

นัน้ก็คอืสารอลูมเินียมไฮดรอกไซด์ทีเ่จอืปนอยู่ในน ้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งอลูมเินียมไฮดรอกไซดน์ัน้

มาจากการปะทุ ของภเูขาไฟโทคาจดิาเคะ  

น าท่านเขา้ชม โรงงานชีส ท่านจะไดช้มกระบวนการผลติตลอดจนลองลิม้ชมิรสชาตขิองชสีคุณภาพ

ชนิดต่างๆ ถงึโรงงานผลติรวมถงึชีสสีด า (BLACK CHEESE) ทีผ่ลติจากหมกึของปลาหมกึ อสิระ

ท่านชมและชอ้ปตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นิงเก้ิล เทอรเ์รส ที่เรยีงรายไปด้วยบ้านกระท่อมไมแ้ละสนิค้างานฝีมอื

ต่างๆมากมาย ภายในร้านค้าต่างจะ มคีนท างานฝีมอืให้ชมพร้อมทัง้จ าหน่ายสินค้า ไปด้วย มี

ทางเดินไม้กระดาน ที่ล้อมรอบไปด้วยน ้ าตกและต้นไม้ปกคลุม ร้านค้า ร้านคาเฟ่ ต่างๆ อยู่

ท่ามกลางป่าไมพ้รอ้มต้นสนที่ส่งกลิน่หอมหวน และ น ้าตกที่สรรค์สร้างบรรยากาศอนัน่าหลงใหล 

ในช่วงที่ ฤดูหนาวมาถงึ ทางเดนิและกระท่อมไมจ้ะถูกปกคลุมไปด้วยหมิะสขีาวโพลน ยามค ่าคนื
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ท่านจะไดพ้บกบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง ออกไป ทัง้ทางเดนิและอาคารต่างๆจะถูกประดบัเรยีงราย

ไปดว้ยแสงไฟดุจดัง่อยูใ่นโลกแห่งเทพนิยาย อสิระใหเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ฟรูาโน่ ณ FURANO HOPS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

 อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านช้อปป้ิงที่ เรย์ร่า เอ้าท์เลต็ ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชัน่ของเมอืง 

ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่าง ๆ มากมาย มสีนิคา้หลากหลายประเภทผลดัเปลีย่นกนัลดราคา อาท ิ

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, 

TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมสีนิคา้เครือ่งมอืเครือ่งใช ้

ตุ๊กตาน่ารกัๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืกดเูลอืกชมตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลติช็อคโกแล็ตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลต็ชื่อดงัของญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิยา่งมริูล้มื 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แต่ทีน่ี่

ก็เป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญั

และก าลงัใจสบืไป 

น าท่านเดินทางสู่ ภเูขาโมอิวะ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมเนื่องจากเป็นเทือกเขาที่มี

ชื่อเสยีงในเรื่องจุดชมววิยามค ่าคนืทีง่ดงามทีสุ่ด น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดนิทางสู่จุดชมววิ 

DAY 4 ฟรูาโน่ - เรยร่์า เอ้าทเ์ลต็ - พิพิธภณัฑช์อ็กโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกได –  

ภเูขาโมอิวะ (ข้ึนกระเช้า) - ซปัโปโร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 6 / 10 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์CLTGC645 HOKKAIDO SOUNKYO 6D4N NOV17-TG-W13 

สู่ความสงูที ่1200 เมตร อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบัการชมทศันียภาพโดยรอบ ณ จดุชมววิ ท่าน

จะได้ดื่มด ่ากับวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรในยามค ่าคืนที่เต็มไปด้วยแสงไฟ

ระยิบระยบั อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยซึ่งจากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถ

มองเหน็ถงึอ่าวอชิคิารอินัสวยงามไดอ้กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตป์ ู3 ชนิด) 

จากนัน้พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ APA HOTEL & RESORT SAPPORO 

 หรอืเทยีบเท่า 
  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตาร ุซึง่ในสมยัก่อนประมาณ 

ค.ศ. 1920 ทีย่คุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่ง

สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตาร ุออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปู

ตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที่สวยงาม ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูป

เป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า 

ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคาร

เก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้งภายในท าด้วยไม ้พพิิธภณัฑแ์ห่งนี้

สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้

เป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมรกิาที่สร้างด้วยอฐิสแีดงทัง้หลงั 

โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวน

มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลงันี้ใช้เป็นที่ท าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้

ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้ซึ่ง

DAY 5 ซปัโปโร – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – ท าเนียบรฐับาลเก่า 
– หอนาฬิกา (ผ่านชม) – โอโดริปารค์ (ผา่นชม) – ทานูกิโคจิ - ซปัโปโร  
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ตัง้อยู่ดา้นหลงัตกึแดงหลงันี้ ตวัอาคารทีเ่หน็ในปัจจุบนัทีย่งังดงามอยู่นัน้ได้รบัการบูรณะซ่อมแซม

ใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่

เหลอือยูเ่พยีงไม่กีแ่ห่ง อาคารหลงันี้จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาติ

เมือ่ปี พ.ศ. 2512 

จากนัน้น าท่าน ผ่านชมหอนาฬิกา ซึ่งมคีวามเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของ

เมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่เดมิทใีช้เป็นฝึกงานของวทิยาลยั

การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่นมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สรา้งหอนาฬกิา

และ มรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถงึปัจจุบนันี้ก็ยงับอกเวลาไดอ้ย่างเทีย่งตรง ดว้ย

ความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึได้รบัการขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่

ส าคญัอกีแห่งหนึ่งของชาต ิ

จากนัน้เดนิทาง ผา่นชมโอโดริปารค์ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ด

กลางใจกรงุซปัโปโร ฤดรูอ้น => ใชเ้ป็นทีจ่ดังานแสดงดอกไมส้ าหรบัฤดหูนาว ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังาน

เทศกาลหิมะอันยิง่ใหญ่ มกีารแกะสลกัน ้าแขง็ประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจ าหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล์ 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

จากนัน้พาท่านเขา้สู่ทีพ่กั ซปัโปโร ณ APA HOTEL & RESORT SAPPORO 

 หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET SANDWICH AND TEA  

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 

15.50  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

ก าหนดการเดินทาง : 24 – 29 พฤศจิกายน 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      46,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      46,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 42,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 18,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,500 เยน/คน/ทรปิ   

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


