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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

วนัที ่1 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิเคา้นเตอร ์D 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ่) 
TG 670  23:45 – 08:30+1   

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง - 
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วนัที ่2 
ชโิทเซ่ – โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกุดาน ิ– ศนูยอ์นุรกัษห์ม ี
กระเชา้ขึน้ยอดเขาอุสุ – ทะเลสาบโทยะ 

-- / กลางวนั / ค า่ 
TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เมอืงทา่โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีและเครือ่งแกว้ 

สนุกสนานหมิะ ลานสกบีนัเค (โรงงานชอคโกแลตปโปโร 

เชา้ / -- / ค า่ 

Buffet Nanda 

TOKYU REI  
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  ***** อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั ***** เชา้ / -- / -- 
TOKYU REI  

SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ซปัโปโร (ชโิทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง - 

 
 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – เมษายน 2562 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 

เด็กทารก 
(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

16 – 20 มกราคม 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

23 – 27 มกราคม 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

01 – 05 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

07 – 11 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

14 – 18 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

21 – 25 มนีาคม 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 42,900 42,900 10,900 12,500 

04 – 08 เมษายน 2562 44,900 44,900 10,900 12,500 
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14 – 18 เมษายน 2562 46,900 46,900 10,900 12,500 

17 – 21 เมษายน 2562 42,900 42,900 10,900 12,500 

 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก “จิโกกดุานิ” – ภเูขาไฟโชวะชินซนั 
   นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาอสุ ุ– ศนูยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ 
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด 
(เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่นเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.)   

  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  นําคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น้ําแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ซึง่มน้ํีารอ้นทีแ่ตกต่าง
กนั 11 ชนดิ นบัเป็นน้ํารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดของ
ญี่ปุ่น ภายในเมอืงแห่งนี้เต็มไปด้วยโรงแรม และทีพ่ ักสไตล์
ญีปุ่่นเรยีวกงัมากมาย  

 
  แลว้นําทา่นชม จิโกกดุานิ  หรอื หบุเขานรก  ซึง่เกดิจากภูเขา

ไฟทีย่ังไม่ดบัถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควนัและกลิน่ของกมัมะ
ถนั ชมบ่อน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย  นําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขา

ไฟทีเ่กดิขึน้ใหม ่มอีายุน้อยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่น เกดิขึน้โดยการ
เกดิแผ่นดินไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้น ท่ีราบทุ่งขา้วสาล ีมคีวาม
ชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดโิชวะ 
ปจัจุบนัยงัคงมคีวนักํามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขา
ไฟแหง่นี้ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ 

  จากนัน้นําท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชม
ทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน ท่านสามารถ
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ม อ ง เ ห็ น ทั ศ นี ย ภ า พ อั น ง ด ง า ม ข อ ง  ท ะ เ ล ส า บ โ ท ย ะ  
(Lake Toya) และภเูขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และจุดชมววิอกีแห่งหนึ่งก็จะเหน็ววิของ
มหาสมทุรและหลมุขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันาน
ถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปจัจุบนั ภูเขาไฟอุส ุ(Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีย่งัไม่ดบัสนิท 
มคีวามสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบร้อยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึ้น 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ. 
1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ทําใหเ้ถ้าถ่านจํานวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลทําลาย
อาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน  

  แล้วนําท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน ้ าตาล (BearPark) เป็น
สถานทีเ่พาะพนัธุ์หมสีน้ํีาตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูก
หมสีน้ํีาตาลได้อย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่
ไมดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นภาพทีน่่ารกั
น่าเอ็นดูเลยทเีดียว นอกจากนี้ยังขายขนมปงัและแอปเป้ิลให้
นกัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 เยน็ นําทา่นเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหง่ชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจาก
แอ่งปากปลอ่งภูเขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญีปุ่่น  และ
ผลจากการระเบดิของภูเขาไฟทําใหม้ลีาวาทบัถมจนปิดกัน้ทาง
น้ําไหลไม่ให้ออกจากทะเลสาบได้ ด้านหลังมีภูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหน้ามภีูเขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทศัน์
ทีส่วยงามอย่างยิง่ จนได้ชือ่ว่าเป็นววิทีง่ดงามทีสุ่ดอันดับสาม
ของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าท่านพกัค้างคืน ณ ท่ีพกับริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั    
   หลงัอาหารค า่อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเครื่องแก้ว 
   สนุกสนามกบัหิมะลานสกีบนัเค (โรงงานชอคโกแลต) – ซปัโปโร  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้นําท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกบัการทําเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตล์รูปทรง
อันเป็นเอกลกัษณ์  แล้วนําท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์
ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็น
หลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 
1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขน
ถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเกบ็ไว้
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ภายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ทาํเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึ่ง
กไ็ดท้าํการปรบัปรงุเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูป
เป็นทีร่ะลกึ  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมืองโอตารุตามอัธยาศัย ชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง
ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แก้ว โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกบัร้านขาย
กลอ่งดนตร ี ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ทา่นสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของทา่นเอง  รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไป
จนถงึโคมระย้า รา้นขายขนมอบต่าง ๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดใหม ่
ให้อร่อยจนลมือ้วนกนัเลย และ ร้าน LeTAO  ร้านชสีเค้กแสนอร่อย ถือเป็นขนมของฝากขึ้นชื่อของ
เกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว   

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 บ่าย นําท่านเดินทางไปยัง ลานสกีบนัเค (SAPPORO BANKEI 

SKI AREA) ลานสกทีีม่คีวามสูงถงึ 482 เมตร มลีู่สกทีัง้หมด  
14 ลู่สก ีประกอบไปด้วย คอร์สสําหรบัมอืใหม่และครอบครวั    
6 คอร์ส เนินลู่สกชีนัปานกลาง 4 คอร์ส และเนินลู่สกแีบบยาก 
สาํหรบัผูท้ ีช่าํนาญแลว้อกี 4 คอร์ส  และม ีSNOW KIDS PARK 
สวนสนุกสาํหรบัเดก็เลก็ มทีอ่สไลเดอร ์ลฟิทส์ายพานสาํหรบัผูท้ ี่
ไมเ่คยมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ศนูย์อาหารและทีน่ัง่สาํหรบันกัพกับรกิาร  

  (ราคาทวัรไ์มร่วมค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : หากท่านเดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน ทางบริษทัฯ จะขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่ว
จากลานสกีบนัเค เป็นเทีย่วชมโรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”  เนือ่งจากหิมะเริม่ละลายตามอณุหภมิูทีส่งูข้ึน  
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  นําท่านชมโรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”(Ishiya Chocolate 
Factory) ท่านสามารถชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตทีข่ ึ้นชื่อ
ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอด
ไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด และ
พพิธิภณัฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้าํหรบัใสช่อคโกแลตทีม่ ี
ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และเหล่าของเล่นย้อนยุคทีท่ําให้
คณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิ้มอยู่ในใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปในอดตีอกีครัง้  และแนะนําใหท้่านชมิชา 
หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี ่พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้   

  (ไมร่วมค่าเข้าชมภายในพิพิธภณัฑ์)  
 เยน็ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม เศรษฐกจิ 

และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดัโอลมิปิคฤดู
หนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอย่างมาก   

 คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า  ร้าน NANDA 
   บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตัว
ใหญ่ ทีเ่รียงรายกนับนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
  

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั  (ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านท่องเทีย่วเมืองซปัโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย ตาม

รายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ทัง้ทางรถไฟและรถประจ าทาง 
หรือจะช้อปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมอืงซปัโปโร 

   

สถานท่ีท่องเท่ียว - อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido 
Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตล์นีโอบารอค 
มลีักษณะพเิศษที่มหีลงัคายอดแหลมและกรอบหน้าต่างเป็น
เอกลกัษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยี์การบุกเบิกของฮอกไกโด 
ปจัจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ  

   - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกา
ทีด่ํารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร อดีตทําหน้าที่เป็น
วทิยาการเกษตร มหีน้าปดันาฬิกาทัง้สีด่้านทีท่ําจากอเมรกิา 
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ปจัจุบันถือเป็นหอนาฬิกาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของญี่ปุ่น และเป็นสถานทีน่ักท่องเทีย่วทัว่โลกรู้จัก และนิยม
ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

    - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึง่เป็น
สวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโรมคีวามยามถงึ 
1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงั
เป็นทีต่ัง้ของหอคอยส่งสญัญาณซปัโปโร SAPPORO TOWER 
ซึง่สามารถขึ้นไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโร ได้
แบบสดุลกูหลูกูตา ถอืเป็นมมุมองมงุสงูทีส่ดุในเมอืงซปัโปโร 

   ซึ่งบริเวณนี้ ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร  (Hokkaido 
Snow Festiva) ครัง้ที ่70 ประจ าปี 2019  (จดัขึ้นในระหว่าง
วนัที ่5-11 กุมภาพนัธ์) ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ใหญ่
ประจําปีของเกาะฮอกไกโด ทีจ่ดัขึ้นในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ของ
ทกุปี และไดร้บัความนยิมเป็นอย่างมากสาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว 

  - ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด 
สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทบั
ทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อกบัสวนมารุยามะ ใน
ฤดูใบไม้ผลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วนัที ่
14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival 
หรอื Sapporo Matsuri  

 

สถานท่ีช้อปป้ิง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกิโคจิ แหลง่ชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรบัจับจ่ายซื้อหาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอด
ยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจ
กลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบั
ทกุสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไป
ดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด อนันี้แล้วแต่พีช่อบแลว้ครบั
วา่อยากทานอะไร แต่สาํหรบัราเมน แนะนํา 

  ต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน้ําซุป
รสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร์  AOB001 Sapporo Lake Toya-APR19-5D3N-TG-W64 

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB000_Sapporo-LakeToya (Freeday)_5D3N_TG 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ สาํหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกาํหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไม่คนืค่ามดัจาํทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
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 เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายเุหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านข้ึนไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ทําการจองทวัร์ หากไม่มกีาร
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 

และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเที่ยว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่าํใหท้่านไม่ได้ท่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จาํเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการบิน, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกดิเหนืออํานาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถือและ
คาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์............................................................................ วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .............................................................. โทร..................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .หอ้ง  (TWIN. . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    
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หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. .................. 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 
(.............................................................) 

 

 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


