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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
23 – 27 กนัยำยน 2562 38,900.- 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทำง 
15 ท่ำน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดกำรเดินทำง 
มนี ำ้ด่ืม 1 ขวด 

บริกำรทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 
มำตรฐำน 

 
 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 
สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่ 
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 )  

✈  
2 

ชิโตเซ่ – โจซังเค – โรงกลัน่วสิกีน้ิกกะ (เมืองโยะอจิิ) – วดัอวิำโต 
คนันอนโด – จุดชมววิเข่ือนโฮเฮเคยีว – สะพำนแขวนฟุตำมิ 

- 


HOTEL

JOZANKEI VIEW HOTEL 

OR SIMILAR  

3 
โจซังเค – เกบ็ผลไม้สดจำกสวน (ตำมฤดูกำล) – คลองโอตำรุ – หอ
นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – ถนนซำไกมำจิ – พพิิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและ
กล่องดนตรี – โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ – ช้อปป้ิงมติซุย เอำท์เลท็ 

  -
SMILE HOTEL PREMIUM 
SAPPORO OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – ตลำดเช้ำโจไก – อำคำรทีท่ ำกำร
รัฐบำลเก่ำ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

  - 
SMILE HOTEL PREMIUM 
SAPPORO OR SIMILAR 

5 
ซัปโปโร – สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ 
( 10.30 – 15.30 ) 

 - ✈  
 

 

วนัทีห่นึ่ง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้ โดยสำรขึ้นเคร่ือง

ดังน้ันผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

2345 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
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วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โจซังเค – โรงกลัน่วสิกีน้ิกกะ (เมืองโยะอจิิ) – วดัอวิำโต คนันอนโด – จุดชมววิเข่ือนโฮเฮเคยีว – สะพำนแขวนฟุตำม ิ

0830 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

 

พาท่านเดินทางสู่ “โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ” (Nikka Whisky Distillery) ตั้ งอยู่ท่ีเมืองโยอิจิ (Yoichi) ใกล้กับเมืองโอตารุ 
โรงกลัน่วิสก้ีนิกกะถือไดว้่าเป็นแหล่งผลิตวิสก้ีชั้นน าของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาก ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934
บริษัทวิสก้ีแห่งน้ีก่อตั้งข้ึนโดย Taketsuru Masataka ผูเ้ช่ียวชาญท่ีศึกษาเทคนิคการกลัน่วิสก้ีเป็นระยะเวลาหลายปีใน 
สก็อตแลนด ์และน าความรู้มาผลิตวิสก้ีในประเทศญ่ีปุ่น จุดแข็งของโรงกลัน่แห่งน้ีในการผลิตวิสก้ี คือ มีแหล่งน ้ าท่ีใส
สะอาด อากาศถ่ายเท และมีถ่านหินอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเหมาะแก่การกลัน่วิสก้ีชั้นดี วิสก้ีของท่ีน่ีนั้นไดรั้บการยอมรับในการ
จดัอนัดบัวิสก้ีมอลตท่ี์ดี แถมยงัมีรางวลัการันตีความดีงามอีกเพียบ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “วดัอวิำโต คนันอนโด” (Iwato Kannon-do Temple) เป็นวดัเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นเมือง
ซปัโปโร เป็นพ้ืนท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีรูปป้ันของพระพุทธรูป 33 รูป ซ่ึงเป็นเทพีแห่งความเมตตาตั้งอยู ่วดัน้ีสร้างข้ึนเพ่ือให้
ระลึกถึงบุคคลท่ีเสียชีวิตจากการสร้างถนนท่ีเช่ือมระหว่างโอตารุกบัโจซานไก ซ่ึงเป็นถนนสายท่ีสองในประเทศญ่ีปุ่น 
และสร้างข้ึนเพ่ืออธิษฐานเพ่ือความปลอดภยัในการจราจร โดยในแต่ละปีจะมีเทศกาล “Iwato Kannon-do Festival” จดั
ข้ึน ซ่ึงดึงดูดผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมาก 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “จุดชมววิเข่ือนโฮเฮเคียว” (Hoheikyo Dam) เป็นเข่ือนท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในร้อย
ของเข่ือนท่ีทะเลสาบสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น เป็นเข่ือนเก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ในเขตเมืองโจซังเค ซ่ึงถูกโอบลอ้มไปดว้ยตน้ไม้
และภูเขาน้อยใหญ่ ท่านจะไดช้มทศันียภาพและสีสันของใบไมท่ี้ต่างพากันอวดสีสันเขียว เหลือง ส้ม แสด แดง ท่ีข้ึน
แซมตามซอกของภูเขา อีกทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณเข่ือนไดอี้กดว้ย ให้ท่านไดอิ้สระถ่ายภาพท่ีระลึกอย่างจุใจ เก็บ
บนัทึกความทรงจ าท่ีแสนประทบัใจ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี) เข่ือนโฮเฮเคียวเป็นเข่ือนคอนกรีต
โคง้มีความสูง 102.5 เมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1972 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือบริหารจดัการน ้ าของแม่น ้ าโฮเฮอิ
และผลิตกระแสไฟฟ้า มีทะเลสาบเหนือเข่ือนถูกตั้งช่ือว่าทะเลสาบโจซัง สามารถเก็บกกัน ้ าได้เท่ากับซัปโปโรโดม
ประมาณ 30 โดม อยู่ในสวนสาธารณะชิโคะทสึโทยะ จากปากทางเขา้เข่ือนถึงตวัเข่ือน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 
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เป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงแวกลอ้มจึงห้ามน ารถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานเขา้ตลอดทั้งปี ดงันั้นตอ้งเดินดว้ยเทา้หรือใช้
บริการรถขนส่งระบบไฟฟ้าไฮบริดท่ีทางวนอุทยานจดัให้บริการ โดยรถหน่ึงคนัสามารถโดยสารไดป้ระมาณ 12-14 
ท่านต่อรอบ และอิสระให้ท่านหามุมถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สะพานแขวนฟูตาม”ิ (Futami Suspension Bridge) ซ่ึงเป็นสะพานสีแดงสด ถูกสร้างเป็นทาง
ขา้มแม่น ้ าโทโยฮิระ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง เป็นแม่น ้ าสายเดียวกนักบัแม่น ้ าท่ีไหลผา่นเมืองซัปโปโร ให้
ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของสะพานสีแดงสดท่ีทอดผา่นแม่น ้ าท่ามกลางขุนเขา ให้ท่านเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่ำม โจซังเค – เกบ็ผลไม้สดจำกสวน (ตำมฤดูกำล) – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – ถนนซำไกมำจิ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว
และกล่องดนตรี – โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ – ช้อปป้ิงมติซุย เอำท์เลท็ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้” อีกหน่ึงในผลไมท่ี้มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นท่ีไม่ควรพลาด เช่น แอบเป้ิล, 
องุ่น หรือ สาล่ี (ผลิตผลเป็นไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศ) ให้ท่านไดส้นุกกบัการเก็บผลไมส้ด ๆ จากตน้ และอ่ิม
อร่อยอยา่งเต็มท่ีกบัผลไมท่ี้ปลูกตามกระบวนวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี จึงไดผ้ลใหญ่สีสวยสดทัว่ทั้งลูกและกรอบ อีกทั้ง
ยงัมีรสชาติหวานและกล่ินหอมย ัว่ยวนอีกดว้ย รับประกนัความอร่อยเต็มท่ีอยา่งแน่นอน 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่าน
จะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น . .. ถึงเมือง                   
“โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 
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หลงัอาหารกลางวนัน าท่านแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่
ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของ
เมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นำฬิกำไอน ้ำ
โบรำณ” นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ 
ช็อคโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตล์องักฤษ ท่ี
เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา มอบให้กบัเมืองโอตารุ 
โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และจะพ่นไอน ้าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ี
ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว
และกล่องดนตรี” ท่านจะได ้ต่ืนตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่ง
นัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิต
เคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได้  “เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือ
ฝากคนทางบา้น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ตอชิิยะ” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ 
“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต” มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดั
แสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ
เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “มติซุย เอำท์เลท็” (Mitsui Outlet Park Sapporo) เอาทเ์ล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลิน
กบัการ เลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา 
พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนดท่ี์เป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอก
ไกโด และ 9 แบรนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนดด์งัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินคา้ส าหรับ
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, 
Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – ตลำดเช้ำโจไก – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 
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น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง 
ฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์
อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิต
อยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ตลำดเช้ำโจไก” พาท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่าง ๆ นานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปู
ยกัษท์ะเล หอยเชลล ์สัตวน์ ้ าเค็มสด ๆ จากทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและผลไม้
สด มากมายกว่า 70 ร้านคา้ท่ีเอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านสู่ “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดม
แปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน 
และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็น
สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็น
สมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทาง
ทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ีงดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์จะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะ  ด้านทิศตะวนัออกของสวน 
โอโดริ เป็นท่ีตั้งของ ทีวทีำวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
วิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิด
ไฟประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวมค่ำเข้ำชม) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโินะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ  าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ ซัปโปโร – สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ ( 10.30 – 15.30 ) 
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 

1030 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1530 ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 29,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  
และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 
อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
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7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


