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 ฟร ี!! น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมั       ผอ่นคลำยไปกบักำรไดแ้ชอ่อนเซน็  

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ทุยั... ท ำไมประเทศญีปุ่่ นถกูเรยีกว่ำ "แดนอำทติยอ์ทุยั" เคำ้ให้

เหตุผลว่ำ "ประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูล่ะตจิดูที ่ 20 ซึง่เป็นประเทศทีต่ัง้อยูท่ำงตะวนัออกสดุของโลก (ละตจิดูที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม ่พระอำทติยจ์ะสอ่งแสงในดนิแดนของชำวญีปุ่่ นเป็นแหง่แรกของโลก ฝรัง่จงึเรยีกว่ำเป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอำทติยอ์ทุยั) 
 

ก าหนดการเดินทาง  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561 
โดยสายการบินไทย 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                          ( - / - / - ) 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 ประต ู2 ROW - D เคำน์เตอรส์ำยกำร

บนิไทย (TG) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระเชค็อนิ 
23.55 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 

(น ้ำหนกักระเป๋ำไมเ่กนิใบละ 30 กโิลกรมั ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้)  /  บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง 
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วนัท่ี 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ)  – เมืองอาซาฮิคาว่า  – หมู่บา้นราเมง - สวนสตัวอ์าซาฮิคาว่า      
                                                                                                                             ( - / L / D ) 

08.20 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำไทย 2 ชม. กรณุำปรบั
นำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนดัหมำย) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 
สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอำซำฮคิำว่ำ เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกำะฮอกไกโด รองจำกเมอืงซปัโปะโระ  
เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไปดว้ยแมน่ ้ำล ำธำรหลำยสำยและลอ้มรอบไป
ดว้ยภูเขำ และยงัเป็นเมอืงทีห่นำวสุดๆ เพรำะหมิะตกหนักเป็นเวลำนำน และ ตกถี่มำก จงึท ำใหอุ้ณหภูมติดิลบ
ตลอดในช่วงฤดูหนำว จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮคิำว่ำ หมู่บ้ำนนี้ไดถ้อืก ำเนิดขึน้ในปี 1996 โดย
รวบรวมรำ้นรำเมงชื่อดงัของเมอืงอำซำฮคิำว่ำนี้มรีำ้นรำเมง 8 รำ้นมำอยู่รวมกนัเป็นอำคำรหลงัคำเดียว เสมอืน
หมู่บ้ำนรำเมงทีร่วบรวมรำ้นดงัขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยงัมหีอ้งเลก็ๆทีจ่ดัแสดงประวตัคิวำมเป็นมำของหมู่บำ้น
แหง่นี้อกีดว้ย  

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จำกนัน้เขำ้สู่ สวนสตัว์อะซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสตัว์ที่มชีื่อเสยีงในแถบ

รอบนอกของเมอืงอะซำฮิกำว่ำ กลำงเกำะฮอกไกโด ซึ่งทำงสวนสตัว์
อนุญำตให้ผู้เขำ้ชมได้เขำ้ชมสตัว์นำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง 
เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัว์แหง่อืน่ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อโุมงคแ์กว้
ผ่ำนสระว่ำยน ้ำของเหล่ำเพนกวิน  และโดมแก้วขนำดเล็กที่อยู่ตรง
กลำงของโซนหมขี ัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเหน็ไดอ้ย่ำงชดัเจน 
สวนสตัว์แห่งนี้ยงัเป็นสวนสตัว์แห่งแรกทีม่กีำรจดัใหน้กเพนกวนิออก
เดนิในชว่งฤดหูนำว 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่Asahikawa Smile Hotel หรอืเทยีบเทำ่ http://www.smile-hotels.com/asahikawa/  

วนัท่ี 3 อิสระท่ีฟรุาโน่  – ยบูาริ สกีรีสอรท์ - ออนเซน็                                         ( B / L / D ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ ฟุรำโน่รสีอร์ท เป็นสกีรสีอร์ทอกีแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเกำะฮอกไกโด ท่ำนสำมำรถเลือกเล่น

กจิกรรมต่ำงๆ เช่น นัง่เรอืกล้วยบนหมิะ(800 เยน/คน) ขีร่ถส ำหรบัขีบ่นหมิะ(2ท่ำน 8,000 เยน/คนั) สเลด(300 
เยน/คน) เป็นต้น โดยอตัรำค่ำเครื่องเล่นต่ำงๆ ไม่รวมอยู่ในรำยกำร ใหท้่ำนไดส้มัผสักบัหมิะทีข่ำวละเอยีดดัง่ผง
แป้งทีต่กในช่วงฤดูหนำว เพลดิเพลนิกบักจิกรรมภำยในรสีอรท์  ทีท่่ำนจะสำมำรถนัง่ดื่มด ่ำกบัทศันียภ์ำพทีถู่กปก
คลุมดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอำดตำยิง่นกั  

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

http://www.smile-hotels.com/asahikawa/
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บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ยูบำร ิสกรีสีอร์ท ใหท้่ำนได้ ท ำกจิกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆ ท่ำน จะได้สมัผสัประสบกำรณ์ใหม่กบั 
“หมิะ” อนัขำวโพลน ใหท้่ำนได้สนุกสนำนกบักระดำนเลื่อน ทีไ่หลลงมำจำก เนินเขำหมิะ หรอืท่ำนใดสนใจจะลอง
เล่นสก ีกส็ำมำรถเช่ำชุด และอุปกรณ์ได ้มสีถำนทีเ่ล่นสกสี ำหรบัพวกมอืใหม่ และส ำหรบัเด็ก อย่ำงปลอดภยั (ไม่
รวมอตัรำเชำ่อปุกรณ์ทกุอยำ่ง คำ่ลฟิท ์คำ่ครฝึูกสอนและคำ่เชำ่ชดุส ำหรบัเล่นสก)ี (ประมำณ 15,000 เยน)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 พกัท ีYubari Shuparo Hotel หรอืเทยีบเทำ่ https:// Shuparo.yubari-resort.com/   

หลงัอำหำรค ่ำไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “ กำรอำบน ้ำแรธ่รรมชำต ิเพือ่สขุภำพ / ออนเซน็” น ้ำแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่น
อยำ่งเตม็อิม่ ซึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่ว่ำน ้ำแรธ่รรมชำตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จบ็และท ำใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัท่ี 4 เมืองโนโบริเบตสึ -จิโกกดุานิ–ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุห์มีสีน ้าตาล–เมืองโอตาร ุ (B / L / D) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโนโบรเิบตส ึเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วซึง่ตัง้อยูใ่นเกำะฮอกไกโดและไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นสถำน

ตำกอำกำศทีม่บี่อน ้ำพุรอ้นทีม่ชี ื่อเสยีงทีสุ่ดของเกำะฮอกไกโด  จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ จิ
โกกุดำนิ หรอืหุบผำนรก แหล่งก ำเนิดธำรน ้ำรอ้นของเมอืง โนโบรเิบตส ึเมื่อเขำ้ไปใน Hell 
Valley ทำ่นจะสำมำรถมองเหน็ธำรน ้ำรอ้นพรอ้มกบัไอรอ้นทีร่ะอขุ ึน้มำไหลไปตำมแนวภเูขำ
แถมยงัไดเ้หน็สำรก ำมะถนัทีม่อียูท่ ัว่ไปบนภูเขำไฟแหง่นี้ดว้ย และถำ้ใครอยำกไปเหน็ตำน ้ำ
ของธำรน ้ำร้อน ก็สำมำรถเดินต่อไปอกีประมำณ 15 นำที ก็จะพบกบัตำน ้ำขนำดใหญ่ที่
ยงัคงมกีลิน่ก ำมะถนัรุนแรงและควนัตลบไปทัว่นอกจำกนี้ระหว่ำงทำงทีเ่ดนิอยู่ในบรเิวณ

ภเูขำไฟนี้ ทำ่นจะไดเ้หน็ธรรมชำตทิีแ่สนงดงำมทีจ่ะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละฤดโูดยในระหว่ำงชว่งกลำงเดอืนตุลำคม
จนถงึตน้เดอืนพฤศจกิำยน ท่ำนจะได้สมัผสักบัเหล่ำใบไมบ้นภูเขำทีพ่ำกนัเปลี่ยนสสีนัเป็นสสีม้สแีดงกนัทัง้ภูเขำ
หรอื ในชว่งฤดหูนำว ชว่งกลำงเดอืนพฤศจกิำยนจนถงึตน้เดอืนมนีำคม ทำ่นจะพบกบัทำงเดนิทีเ่ตม็ไปด้วย
หมิะขำวโพลนตดักบัสขีองดนิบรเิวณทีธ่ำรน ้ำรอ้นไหลผ่ำนดนิจะเป็นสอีอกสม้ๆ ซึ่งจะเป็นภูมปิระเทศทีส่วยงำม
แปลกตำเป็นอย่ำงมำก จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุห์มสีนี ้ำตำล ตัง้อยูบ่นยอดเขำโนโบรเิบท็ส ึซึง่ปัจุบนัหมี

https://racey.yubari-resort.com/
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สนี ้ำตำลนัน้ใกลส้ญูพนัธุ์และหำพบไดย้ำก มถีิน่ก ำเนิดอยู่ทีไ่ซบเีรยีและเกำะฮอกไกโด ภำยในศนูยอ์นุรกัษ์ฯ จะมี
พืน้ทีส่รำ้งบรรยำกำศทีจ่ ำลองใกลค้ลำ้ยคลงึกบัธรรมชำตสิ ำหรบัหมสีนี ้ำตำลทีอ่ยูอ่ำศยัมำกกว่ำรอ้ยตวั นอกจำกนัน้
ยงัมนีิทรรศกำรเกีย่วกบัหมสีนี ้ำตำลใหผู้เ้ขำ้ชมไดร้บัควำมรู ้และยงัมรีำ้นอำหำร และรำ้นจ ำหน่ำยของทีร่ะลกึอกี
ดว้ย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงโอตำร ุ ศนูยก์ลำงกำรคำ้ทำงน ้ำทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในเกำะฮอกไกโด ระหว่ำงทำงทำ่นจะได้

เพลดิเพลนิ กบัทศันียภำพอนังดงำมของธรรมชำตแิละภำพวถิชีวีติควำมเป็นอยูอ่ยำ่งเรยีบงำ่ยของชำวญีปุ่่ น เมอืง
ทีท่ำ่นจะไดซ้มึซบักบัภำพบรรยำกำศและกลิน่อำยประหนึ่งวำ่เดนิอยูใ่นเมอืงเวนิส  

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่Otaru Grand Parkหรอืเทยีบเทำ่ https://grandparkotaru.com/    
 

วนัท่ี 5 คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – เมืองซปัโปโร  – โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ  
                                                                                                                           ( B / L / D ) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 น ำท่ำนชม คลองโอตำรุ ทีม่คีวำมยำว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่ำว

โอตำรุ ซึ่งในสมยัก่อนประมำณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสำหกรรมกำรขนส่ง
ทำงเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเสน้ทำงในกำรขนส่งสนิคำ้จำก
คลงัสนิคำ้ในตวัเมอืงโอตำรุ ออกไปยงัท่ำเรอืบรเิวณปำกอำ่ว ใหท้่ำนเดนิ
เล่น เกบ็ภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั กบัอำคำรเก่ำแก่รมิคลองและ
ววิทวิทศัน์ที่สวยงำม น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑ์กล่องดนตร ี อำคำรเก่ำแก่
สองชัน้ที่ภำยนอกถูกสร้ำงขึ้นจำกอฐิแดง  แต่โครงสรำ้งภำยในท ำด้วยไม้ พพิิธภัณฑ์แห่งนี้สรำ้งขึ้นในปี 1910 
ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทำงสถำปัตยกรรมทีเ่กำ่แกแ่ละควรคำ่แกก่ำรอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชำต ิ 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซปัโปโร  (ค ำว่ำ ซปัโปโร ในภำษำไอนุ แปลว่ำ เมอืงทีม่แีม่น ้ำไหลผ่ำน) ภูมปิระเทศของ

เกำะฮอกไกโดนี้ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้ำ ทุ่งนำ ป่ำ ภูเขำ ทะเลสำบ แม่น ้ำ และปล่องภูเขำไฟ จึงเป็นดินแดนที่มี
ทศันียภำพงดงำมเหมำะส ำหรบักำรท่องเทีย่วเชงิธรรมชำต ิน ำท่ำนชม โรงงำนชอ็กโกแลตอชิยิะ โรงงำนตัง้อยู่ใน
สวน Shiroi Koibito  ภำยในสวนแห่งนี้ กจ็ะประกอบไปดว้ยรำ้นอำหำร รำ้นขำยของทีร่ะลกึ และกโ็รงงำนชอคโก
แลตทีม่ชี ื่อเสยีง อำคำรรำ้นขำยของจะถูกตกแต่งใหม้ลีกัษณะคล้ำยๆกบัสวนสนุกดสินียแ์ลนด์ นอกจำกนัน้ทีส่วน
แห่งนี้ยงัมสีนำมซ็อคเกอร์อยู่ด้วย ที่โรงงำนช็อกโกแลตอชิยิะแห่งนี้คุณสำมำรถชมอุปกรณ์กำรผลิตยุคแรกเริม่ 
แบบจ ำลองของโรงงำนและขัน้ตอนกำรผลติ พรอ้มทัง้ชมิและเลอืกซื้อชอ็กโกแลตหรอืไอศครมีแบบต่ำงๆ ซึง่ผลติ
จำกนมสดของเกำะฮอกไกโด และทีน่ี่คุณยงัสำมำรถชมกำรผลติคุกกีส้อดไสช้อ็คโกแลต ซึง่ถอืว่ำเป็นของฝำกที่มี
ชือ่เสยีงทีส่ดุของฮอกไกโดดว้ย 

https://grandparkotaru.com/
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ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพรอ้มเสริฟ์ทำ่นดว้ยเมนูพเิศษ “ปยูกัษ์” เป็นทีรู่จ้กัของคนญีปุ่่ นอกีชือ่กค็อื ดว้ย
เมนู ป ู3 ชนิด ทัง้ปขูน ปทูำระบะ และปซูไึว ปทูีม่ชี ือ่เสยีงบนเกำะฮอกไกโด ปนู ้ำเยน็ทีเ่นื้อมรีสชำตอิรอ่ยทีส่ดุและ
มเีนื้อทีนุ่่มน่ำรบัประทำน  พรอ้มดว้ยน ้ำจิม้ซฟู๊ีดรสเดด็จำกเมอืงไทย  และอำหำรบุฟ่เฟ่ตน์ำนำชนดิ 
 พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ https://tmarkcity.com  
 
 
 
 
 

วนัท่ี 6 อิสระเตม็วนั (ตัว๋รถไฟ One day pass ฟรี)                                                         ( B / - / - ) 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
มำถงึประเทศทีไ่ดช้ือ่ว่ำมรีถไฟฟ้ำทีด่แีหง่หนึ่งของโลกทัง้ท ี เรำจงึเปิดประสบกำรณ์ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วโดยรถไฟ 

1 วนั ทำ่นสำมำรถนัง่รถรำงชมเมอืงซปัโปโร ดว้ยตวัเอง หำขอ้มลูเพิม่เตมิได้
ที ่http://www.japan-guide.com/e/e5300.html (ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมตัว๋รถไฟ One Day 
Pass ส ำหรบัทกุทำ่น) 
สถำนทีแ่นะน ำ 
 - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร พพิธิภณัฑแ์หง่นี้เป็นพพิธิภณัฑเ์บยีรแ์หง่เดยีวของประเทศ
ญีปุ่่ น ศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของบรษิทัซปัโปโร บรวิเวอรร์ี ่ ตลอดจนววิฒันำกำรของ
อตุสำหกรรมเบยีรใ์นประเทศญีปุ่่ น สถำนที ่ แหง่นี้แต่กอ่นเคยเป็นโรงงำนน ้ำตำลซปัโปโร ่
สรำ้งโดยกำรควบคมุจำกวศิวกรชำวต่ำงชำตใินปี 1890 และปัจจบุนัยงัไดร้บัคดัเลอืกให้
เป็นมรดกล ้ำคำ่ทำงวฒันธรรมดว้ยเชน่กนั หลงัจำกชมประวตัเิบยีรก์นัไปแลว้ (ไมร่วมคำ่
บตัรเขำ้ชมพพิธิภณัฑ ์& ชมิเบยีร)์ 
- ศำลเจำ้ฮอกไกโด ศำลเจำ้ลทัธชินิโต ตัง้อยูภ่ำยในสวนสำธำรณะมะรยุะมะ เดมิชือ่ศำล
เจำ้ซปัโปโร ภำยหลงัไดเ้ปลีย่นชิอ่เป็นศำลเจำ้ฮอกไกโด เพือ่ใหส้มกบัควำมยิง่ใหญ่ของ
เกำะเมอืงฮอกไกโดทีม่ศีำลเจำ้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษำใหช้นชำวเกำะฮอกไกโดมคีวำม
สงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเกำ่ 
 - สวนสำธำรณะโอโดร ิ ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซปัโปโร และถอืเป็นหวัใจหลกัของเมอืง ดว้ย
เป็นสวนทีแ่บ่งเมอืงออกเป็นเขตเหนือและใต ้ และมถีนนสำยหลกัตดัผำ่นโดยรอบส ำหรบั
เป็นจุดเชือ่มต่อไปยงัสถำนทีส่ ำคญัต่ำงๆของเมอืง โดยมหีอโทรทศัน์ ทีต่ ัง้อยูท่ำงตะวนัตก
ของสวน เป็นจุดสงัเกต ภำยในมสีวนดอกไมห้ลำกหลำยพนัธุ ์น ้ำพ ุและงำนประตมิำกรรม

https://tmarkcity.com/
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
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กลำงแจง้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนเทศกำลส ำคญัต่ำงๆของเมอืง อย่ำงเชน่เทศกำลดอกไม้
นำนำชำตใินชว่งฤดรูอ้น และเทศกำลหมิะซปัโปโรในชว่งฤดหูนำว เป็นตน้ 
-  ตกึ JR TOWER สงูทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถำนีเจอำรซ์ปัโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้,  
โรงแรม, โรงภำพยนตร,์ ศนูยอ์ำหำร อกีทัง้เป็นยำ่นชมุชน มรีำ้นคำ้มำกมำยทัง้บนดนิและใตด้นิ รวมทัง้หำ้งชือ่
ดงั หำ้งอเิลก็ทรอนิกสช์ัน้น ำ รำ้นหนงัสอืใหญ่ๆ เรยีกไดว้่ำมำทีน่ี่ไดค้รบทกุอยำ่ง  

**** หวัหน้ำทวัร ์จะเป็นคนแนะน ำกำรเดนิทำงไปยงัสถำนทีต่่ำงๆแกทุ่กทำ่น**** 
เทีย่ง-ค ่ำ   อสิระอำหำรกลำงวนัและค ่ำ ตำมอธัยำศยั เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำเทีย่วของทำ่น 

  พกัที ่SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ https://tmarkcity.com 

วนัท่ี 7 สนามบินชิโตเสะ – กรงุเทพฯ                                                                            ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตชิโิตเสะ 
10.45 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 671 
15.45 น.      เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

-------- 
 

 

 
 

 

 
 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท้เ์ดนิทำงภำยในประเทศ หรอืระหว่ำงประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นไดท้ ำกำร
จองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หน้ำทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ตัว๋ดงักล่ำว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทกุกรณี 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่ น สว่นใหญ่หอ้งพกั จะมขีนำดคอ่นขำ้งเลก็กว่ำประเทศอืน่ๆ โดยเฉพำะในเมอืงใหญ่ และจะไมม่นี ้ำ
ดื่มในหอ้ง  
2)  เมนูอำหำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ลว่งหน้ำ เชน่ รถตดิ, รำ้นอำหำรปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลกูคำ้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเกีย่วกบัยำนพำหนะของประเทศญีปุ่่ น มผีลบงัคบัก ำหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส ำหรบับรกิำรนกัทอ่งเทีย่ว จะสำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทกุวนัเทำ่นัน้ (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รำยกำรทอ่งเทีย่วทกุๆวนั บรษิทัจะตอ้งน ำคณะเขำ้สูท่ีพ่กัในแต่ละวนัไมเ่กนิ 20.00 น.  เพือ่ไมเ่ป็นกำรผดิกฎหมำยเกีย่วกบั
ยำนพำหนะของญีปุ่่ น 

https://tmarkcity.com/
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อตัราค่าบริการ  ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
 กรณีไมใ่ชต้ัว๋ลด 25,000 บำท (กอ่นท ำกำรจองใหต้ดิต่อสอบถำมกบัพนกังำนขำยทกุครัง้) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้ำหนงัสอืเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 15 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

 
อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทำงตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คำ่น ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดนิทำง ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดแต่ละเสน้ทำง โหลดใตเ้ครือ่งบนิ (ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั)  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ และภำษสีนำมบนิทกุแหง่   
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่โรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ทำ่น / หอ้ง)    
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ 
 คำ่พำหนะเดนิทำงระหว่ำงน ำเทีย่ว  ตำมทีร่ะบุในรำยกำร    
 คำ่อำหำร และเครือ่งดื่มตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รกัษำพยำบำล 500,000 บำท 
(หมำยเหต:ุ คำ่ประกนัอบุติเิหตุส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยนุ้อยกว่ำ 2 ปี และผูใ้หญ่อำยมุำกกว่ำ 70 ปี ทำงบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้ำ่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญำฯ) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 
(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 

1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

31 ธนัวาคม – 6 มกราคม 2561 59,900 9,500 
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 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรร์ะบุไว ้เชน่ คำ่อำหำร-เครือ่งดื่ม, คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศพัท,์ คำ่มนิิบำร ์และทวีชีอ่ง
พเิศษ ฯลฯ  

 คำ่ทปิบรกิำร ส ำหรบัพนกังำนบรกิำร เชน่ คำ่ทปิคนขบัรถ, คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คำ่ทปิพนกังำนเสริฟ์, พนกังำนยกกระเป๋ำ  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิ และภำษสีนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรยีกเกบ็เพิม่ตำมภำวะอตัรำแลกเปลีย่น  
 คำ่ภำษตี่ำง ๆ หกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี  
 คำ่ปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด      
 คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุ ฤดทู่องเทีย่ว เทศกำลส ำคญั จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมด หำกไม่ไดป้ฏบิตัติำม
เงือ่นไขต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    

 ชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้  
 กำรยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทำงบรษิทั กอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั ท ำกำรหรอืกอ่นหน้ำนัน้คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 30 วนั  คดิคำ่ใชจ้่ำย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องรำคำทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กัโดยตรง 
หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลีย่นกำรเดนิทำงได ้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะยงัคง

รกัษำผลประโยชน์ของลกูคำ้เป็นสิง่ส ำคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยใหแ้กท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ ำตวับำงอยำ่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่ำก 

หรอื มเีดก็อำย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิำร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพือ่หำขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพรำะเรำค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและเพือ่สรำ้งควำมสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทำง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทำ่นผูเ้ดนิทำงทีม่คีวำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศเกำหลใีตเ้พือ่ไปท ำงำน หรอืเพือ่กำรอืน่ใดอนัมใิชก่ำร
ทอ่งเทีย่ว  

- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ รำ่งกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถกูท ำรำ้ย ควำมตำย อบุตัเิหตุต่ำงๆ  
สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือยำ่งอืน่ กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จลำจล กำรปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม  
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- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น เมือ่ทำ่นตก
ลงช ำระเงนิไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัถือว่ำทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำทำ่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

- อตัรำคำ่บรกิำรคดิค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
คำ่บรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำคำ่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภำษเีดนิทำง คำ่ประกนัภยั คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนั หรอืมกีำรประกำศลด
คำ่เงนิบำท หรอือตัรำแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทำง 

- ถำ้กรุ๊ปทีท่ำ่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ำมำรถออกเดนิทำง จำกกรณีจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไว ้ หรอืสำยกำรบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทำงบรษิทัจะคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หท้ำ่น แต่ทำงบรษิทัจะขอหกัเงนิคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำร
ยนืขอวซี่ำของประเทศทีท่ำ่นจะเดนิทำง  (ถำ้โปรแกรมทีท่ำ่นเดนิทำงจะตอ้งยืน่ขอวซี่ำ) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เชน่ กำรยกเลกิหรอืกำรล่ำชำ้
ของสำยกำรบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนดัหยดุงำน, กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ ำนำจกำรควบคมุของบรษิทัฯ และเจำ้หน้ำทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท ำใหเ้สยีเวลำในกำรทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำง
ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ไมว่่ำในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คำ่เสยีเวลำ คำ่เสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้่ำยทีบ่รษิทั
จ่ำยไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่วเทำ่นัน้ หำกทำ่นถกูเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบำงสว่นหรอืทัง้หมดหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไมว่่ำประเทศใดจนท ำใหท้่ำน
ไมส่ำมำรถเดนิทำงต่อไปได ้คณะทวัรท์ำ่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำม
โปรแกรมทีว่ำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษิทัฯจะท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรตดิต่อและชว่ยเหลอืทำ่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋รำคำพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทำงตำมวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้ำตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถำ้ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้(ยกเวน้บำงสำยกำรบนิ ทีส่ำมำรถเปลี่ยนแปลงรำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้เมือ่ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผู้
เดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิเทำ่นัน้) 

- บรษิทัฯท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิกำรสญูหำยของ
สมัภำระระหว่ำงกำรเดนิทำง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักล่ำวในระหว่ำงกำร ทอ่งเทีย่วนี้ หำกทำ่นไมใ่ชบ้รกิำรใดๆ 
ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถอืว่ำทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งขอคนืคำ่บรกิำรไดห้ำกทำ่นไม ่ เดนิทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
ตัว๋เครือ่งบนิขำกลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิไดค้ำ่บรกิำรที ่ทำ่นช ำระกบัทำงบรษิทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำ
ขำด และทำงบรษิทัฯไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมำขำดเชน่กนั ดงันัน้หำกทำ่นมเีหตุอนัใดทีท่ ำใหท้ำ่น
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ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำร ทีร่ะบุไว ้ ทำ่นจะขอคนืคำ่บรกิำรไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯจะยดึถอืและค ำนึงถงึ ควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

 


