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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
09 – 13 กนัยำยน 2560 37,900.- 

28 กนัยำยน – 02 ตุลำคม 2560  42,900.- 
 

   
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)  (23.45-08.20)   ✈  

2 
หมู่บ้ำนรำเมง – อุทยำนแห่งชำตไิดเซ็ทสึซัง – น ำ้ตกกงิกะ & 
น ำ้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว -  

SOUNKAKU GRAND 
HOTEL  OR  SIMILAR 

3 
สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ - เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ - ถนนซำไคมำจ ิ
– นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี -
โรงงำนช็อกโกแลต็ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ &  ทำนูกโิคจ ิ- ซัปโปโร 

  - 
NEW OTANI   INN  
SAPPORO HOTEL                        
OR  SIMILAR 

4 
ตลำดเช้ำ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรเก่ำรัฐบำล –                 
หอนำฬิกำ –สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปป้ิงมติซุยเอำท์เลท็  

  - 
AIR TERMINAL HOTEL  
OR  SIMILAR 

5  สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45) 


✈    

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง          กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูม ิ... ช้ันระหว่ำงประเทศขำออก (ช้ัน 4) ณ เคำน์เตอร์ C  

(ใกล้กบัประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

2345 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง หมู่บ้ำนรำเมง – อุทยำนแห่งชำตไิดเซ็ทสึซัง – น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

0820 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือวา่เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอ็กไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

          

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮีกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองรองจากซัปโปโร ไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาของ           
ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเมงแห่งอำซำฮีกำว่ำ”               
ศูนยร์วมร้านราเม็งติดอนัดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมง              
ท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมงของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาวา่เพื่อให้เป็นท่ี   เล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกร้านเด็ด
ตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1)  
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 หลงัอาหารน าเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” หมู่บา้นเลก็ๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูง เป็นแหล่งน ้ าแร่ออนเซน
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของญ่ีปุ่นและยงัอยู่ในเขต “อุทยำนแห่งชำติไดเซ็ทสึซัง” ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น 
ครอบคลมุพืน้ท่ี ของ 4 เมืองบนเกาะฮอกไกโด ตัง้แต่ทางใต้ของอาซาฮีกาว่า คามิกาว่า ไลล่งไปทางบิเอะจนถึงฟุราโน่ 
ใน ช่วงฤดใูบไม้ร่วง บริเวณนีน้บัวา่เป็นจดุแรกๆ ของญ่ีปุ่ นที่ใบไม้จะเร่ิมเปลี่ยนสี ทัว่ทัง้อทุยานจะเต็มไปด้วยสีสนัของ
ใบไม้ที่พากันเปลี่ยนสี อวดความสวยงามของธรรมชาติ โดยจะเร่ิมเปลี่ยนสีจากบริเวณยอดเขาก่อนไล่ลงมาเร่ือยๆ 
ท่านจะได้เห็นสีสนัที่เป็นทัง้สีแดง สีส้ม สีเหลืองทอง สลบักบัสีเขียวของต้นไม้ ท่านจนจะได้เพลิดเพลินกบัทศันียภาพ
อนังดงามดัง่ภาพวาด ด้วยทิวทัศน์ที่แสนงดงามนี ้ท าให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่

เกาะฮอกไกโด นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้ าพุร้อนอยู่กว่า 10 แห่ง เช่น น ้ าพุร้อนโซอุนเคียวออนเซน เป็นต้น ระหว่ำง        
ทำงท่ำนจะได้สัมผัสบรรยำกำศสุดแสนจะสบำยเป็นช่วงที่อำกำศก ำลังดี ไม่ร้อนและไม่หนำวจนเกินไป เป็นช่วงแห่ง
สีสันที่ถูกแต่งแต้มควำมงดงำมของใบไม้นำนำพันธ์ุที่เร่ิมเปลี่ยนสีไม่ว่ำจะเป็นสีแดง สีน ้ำตำล สีเหลืองของใบเมเป้ิล ที่
คละกันไปตำมแต่ละสำยพันธ์ุซ่ึงเป็นควำมสวยงำมและเป็นสีสันของเมืองที่ดูหลำกหลำยอำรมณ์ ที่หำชมได้ในแถบ
เอเชียและควำมสวยงำมนั้นไม่แพ้ทำงยุโรปเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านแวะชมความงามของ “น ้ำตกกิงกะ” หรือ “น ้ำตก
แม่น ้ำสีเงิน”  มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน ้ าท่ีไหลลงมาจากหนา้ผา   นั้นมีลกัษณะเป็นเส้นขาวเลก็ๆ ไขวก้นั
ไปมาดูคลา้ยเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม  ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหน่ึงน ้ าตก “น ้ำตกริวเซย์” หรือ “น ้ำตกดำวตก”                    
มีขนาดความสูง  90 เมตร เน่ืองจากน ้ าตกท่ีไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเม่ือต้องกับแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกับ
ดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อว่าเป็นน ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดู
หนาวน ้ าตกทั้ งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเท่ียวชมได้ตามอธัยาศัยและบันทึกภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั                                                                                             

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั :  SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตล์
ญ่ีปุ่นใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่  
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วนัทีส่ำม  สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ - เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ - ถนนซำไคมำจ ิ– นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว 
และกล่องดนตรี -โรงงำนช็อกโกแลต็ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ & ทำนูกโิคจ ิ- ซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

              

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ช่ือว่าเป็นหลังคา                  
ของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์                 
อำซำฮียำม่ำ” เป็นสวนสัตวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ รวมไปถึงสัตวท่ี์อาศยัอยู ่            
ในโซนขั้วโลก ... น าท่านต่ืนตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตวใ์ห้ท่านได้บันทึกภาพอย่าง
ใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวนิและอุโมงคใ์ตน้ ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวนิวา่ยน ้ าไดอ้ยา่งใกลชิ้ดถึง 360 องศา ... “หมีขำวขั้วโลก” 
ท่ีเดินอวดโฉมใหท่้านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ำแดง” 
... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน” และ “ฝูงสุนัขจิง้จอก” ... นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัสตัวพ้ื์นเมืองหา
ยากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยีย่ว และสิงโตทะเล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

       
 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวา่ง ทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง                   
“โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดิน อยู่ในเมืองเวนิส ... น าท่านแวะชม 
“คลองโอตำรุ” และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ือง
ฟู คลองแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว            
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ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและ  วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ...แลว้น าท่านเดินสู่                 
“ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัตั้งอยู ่ ไม่ไกลจากคลองโคตารุท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” 
“พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเตม็ไป
ดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ  เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือ
ต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
กบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ    
15 นาที  และจะพน่ไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระใหท่้านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบั
เคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนกั ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระ
ให้ท่านได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินค้าท่ีผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน...น าท่านเดินทางสู่ 
“โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมาย
ทั่วทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท าให้ “ช็อกโกแล็ต”  มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อม                  
ไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวสิเซอร์แลนด์เลยก็วา่ได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่
ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได ้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ได้
อยา่งจุใจ ...หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่น “ซึซึกิโนะ”  แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือก
จบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น  ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน 
ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, 
SKII, Kanebo … “ทำนุกิ โคจิ” ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโรท่ีมีความยาวกวา่ 900 เมตร 
ร้านคา้มากมายนับ 200 ร้านท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเท้าและ
กระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบั
สุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 
*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็ อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้
ต่างๆ ในเมืองซปัโปโร *** 

ทีพ่กั :  NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ ตลำดเช้ำ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรเก่ำรัฐบำล – หอนำฬิกำ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปป้ิงมติซุยเอำท์เลท็  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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 น าท่านเดินทางสู่ ตลำดนิโจ เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1903 ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมือง  1 บล็อค 

เป็นท่ีนิยมส าหรับชาวบา้นและนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะแวะเวยีนไปท่ีตลาดเพ่ือจบัจ่ายผลผลิต  ในทอ้งถ่ิน และอาหารทะเล
สดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ ... น าท่านสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด”  เป็นศาลเจา้ของศาสนา
พุทธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สร้างข้ึนในปี 1871 ยคุเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทั้งหมด 4 องค ์
จากศาลเจา้มีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วนัท่ี 14-16 
มิถุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล  Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซ่ึงจะแห่ขบวนไปตามถนน  …น าท่านชม 
“อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร        
ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติ รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากท่ีท าการ
รัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุ
ภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุด  ในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาล เมจิ แต่ต่อมา
ถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างข้ึนมาใหม่ในปีค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบัติท่ีมีความส าคัญทางด้าน
วฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

       

 น าท่านผ่านชม “หอนำฬิกำโบรำณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือ
วา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปี  ทั้ งยงัไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวเ้ป็นสมบติัล ้ าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย ... หลงัจากนั้นน าท่านสู่  “สวนโอโดริ” ถนนซ่ึงมี
ความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตน้ไมท้ าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมืองในการเดิน
เล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นท่ีตั้ งของหอเสาทีวีสูง  147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้ าพ ุ               
และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู.่..หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงสู่ “มติซุย เอำท์เลท็” เอาทเ์ลท็ท่ีแรกของ 
Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม ” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั
ของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคาพิเศษท่ีมีให้เลือกถึง 130 ร้านคา้ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็น              
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แบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขาใน ฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9  แบรนด์ดงัท่ีมาเปิด              
คร้ังแรกในญ่ีปุ่นมีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษ  และสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, 
Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 
*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้
ต่างๆ ในเอาทเ์ลท็ *** 

ทีพ่กั :  AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิชิโตเซ่” 

1055 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 671 

1645 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการ  9-13 กนัยำยน 2560 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 37,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 34,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 34,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 28,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 12,000.- บาท 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN670 HOKKAIDO 5D3N SEP17-TG-W51  

 
อตัราค่าบริการ  28 กนัยำยน – 02 ตุลำคม 2560 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 12,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  
(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

 
 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN670 HOKKAIDO 5D3N SEP17-TG-W51  

5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

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

 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

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. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 

หมำยเหต ุ  

 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
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4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือ 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 
 


