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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเชา้ พกัออนเซ็น 1 คืน / พกัสก ี1 คืน / ซับโปโร 2 คืน 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ  บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ   
ฟาร์มหมีสีน ้ าตาล  โนโบริเบ็ทสึ  เล่นสกี KIRORO RESORT ชมคลองโอตารุ พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแกว้และกล่องดนตรี 
ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน ้ า โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ             
ชอ้ปป้ิงยา่นซึซึกิโนะ  ยา่นทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL  

 เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญ่ีปุ่น 

พเิศษ!!!  อิม่อร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ป้ิงย่าง YAKINIKU + ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญีปุ่่น 
พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟต์ให้ท่านได้อิม่แบบไม่อั้นอย่างจุใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 

เดือนมกราคม 61 
10 – 15 / 11 – 16 / 12 – 17 / 17 – 22 / 
18 – 23 / 19 – 24 / 21 -26 / 24 -29 ม.ค. 61 

ราคา 54,900.– 
 

วนัแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
   20.30 น.  คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสายระหว่างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ C                                      

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
    23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น    

โดย สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 670  (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง       ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด  “จิโกกดุานิ” – โนโบริเบ็ทสึ 

    08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด   ประเทศญีปุ่่น                           (-/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็)          
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อนัดบัสองของญ่ีปุ่นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ต  าแหน่งเหนือสุดของประเทศ เดิม
เกาะฮอกไกโดเป็นท่ีอาศยัของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวไอนุ ซ่ึงมีวฒันธรรมคลา้ยกบัอินเดียนแดงของ
อเมริกา ค าวา่ ซปัโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา่ เมืองท่ีมีแม่น ้าไหลผา่น ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเตม็ไป
ดว้ยทุ่งหญา้ ทุ่งนา ป่า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น ้ า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นดินแดนท่ีมีทศันียภาพงดงามเหมาะ
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านเดินทางถึง หมู่บ้าน
นินจา ดาเตะ จิดาอิมูระ หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นท่ีรวบรวมเหล่าซามุไรผูก้ลา้สร้างข้ึนเพื่อจ าลองบรรยากาศของ
บา้นเรือนสมยัเอโดะของญ่ีปุ่น  นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปรับชมการแสดงละครสมยัเก่า การแสดงนินจา  
สนุกสนานบา้นจ าลองของนินจา พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัเหล่าซามุไร  

    เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)   เมนู อาหารทะเลหม้อไฟ (SEAFOOD HOTPOT SET) 
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จากนั้นน าท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติได้
สร้างสรรค์ข้ึนอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญก ามะถนัแล้วพวยพุ่งข้ึนมา
รวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง  ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

  ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)    เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาต ิพร้อมขาปูยกัษ์  
 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนท า
ใหผ้วิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัทีส่าม       ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอสึุ – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล –  ซัปโปโร – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)                    (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
จากนั้นน าท่านข้ึน “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย) ท่ีไดช่ื้อว่า
เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโท
ยา่ และพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของ
พื้นท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท  าใหเ้กิด                             “ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง”  (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมา ตาม
รอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว  
อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง  จากนั้นน าท่านชม 
“ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน ้าตาล ” หมีสีน ้ าตาล มีถ่ินก าเนิดอยู่แถวไซบีเรีย และท่ีเกาะฮอกไกโดเท่านั้น 
ปัจจุบนัน้ีไดก้ลายเป็น สัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ และหาดูไดย้ากเต็มที  อิสระใหท้่านไดใ้หอ้าหารและเพลิดเพลินกบั
ความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้าตาลท่ีอยูร่วมกนัเป็นฝงู และเลือกซ้ือของ ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (4)   เมนู SALMON TEPPAN YAKI SET 
 จากนั้นน าท่านเดินทางไปสัมผสักบั ลานสกีรีสอร์ท KIRORO SKI RESSORT ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาท่ี   
ปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่ม เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกีเพลิดเพลินกบักิจกรรมสกีท่ี
หลากหลาย ไม่วา่จะเป็น สกี, สโนวบ์อร์ด, กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี 
ราคาประมาณ 8,100 เยนต่อท่าน และไม่รวมค่ากระเช้ากอนโดล่า ราคาท่านละ 2,000 เยน** ) หรือจะเลือก            
ช้อปป้ิงที่โซนพลาซ่า  คิโรโระ รีสอร์ท ถูกเลือกเป็นโลเคชัน่หลกัหนงั “แฟนเดย ์แฟนกนัแค่วนัเดียว” เร่ือง
แรกของค่ายจีดีเอช เปิดมุมสวยทัว่สกีรีสอร์ทใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท า ใน LOCATION ต่างๆ เช่น  ระฆังแห่ง
ความรัก (LOVE BELL)  ตั้งอยูบ่นยอดเขาอะซาริ (ASARI PEAK) ของ “คิโรโระ รีสอร์ท” ระฆงัน้ีมีต านาน
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ของความรักอนัศกัด์ิสิทธ์ิ นักท่องเท่ียวมกัจะมาเคาะระฆงั แล้วอธิษฐานขอพรให้ความรักให้สมหวงั
ตลอดไป การเดินทางข้ึนไปยงั ระฆงัแห่งความรัก ตอ้งนัง่กระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ยอดเขา  โดยระหวา่งทางจะ
เห็นตน้ไมแ้ละหุบเขากวา้งใหญ่ และเม่ือข้ึนไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหน้า พร้อม ระฆังแห่ง
ความรัก ตั้งตระหง่านอยู่  นอกจากจะเป็นจุดให้คู่รักมาตีระฆงัขอพรเร่ืองความรักแลว้ ยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ี
สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงดว้ย  ลานสกี  ส าหรับนกัสกีมืออาชีพและสมคัรเล่น เพลิดเพลินกบัการเล่นสกี
และสโนวบ์อร์ด  สมาชิกตวัน้อยก็สามารถเล่นสนุกได ้เพราะมี ANNIE KIDS SKI ACADEMY โรงเรียน
สอนสกีส าหรับเด็ก  นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ่  SNOW PARK  และสุดทา้ย 
คิโรโระ รีสอร์ท มาร์เก็ต  แหล่งรวมขนมอร่อยเเละสินคา้ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวค้รบ ซ่ึงนักท่องเท่ียว
สามารถชอ้ปป้ิงกลบัไปเป็นของฝากไดใ้นแห่งเดียวท่ีน่ี  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    KIRORO RESORT HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี่            เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน า้ –                       
โรงงานช็อกโกแลต็ –  เมืองซับโปโร – ช้อปป้ิงย่านซึซึกโินะ – ช้อปป้ิงย่านซึซึกโินะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (6)                  (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 
   น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทาง

ท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของ
ญ่ีปุ่น “โอตารุ” เป็นเมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส  
น าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ 
ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ 
จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั
กบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์  จากนั้นน าท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองชั้น 
ท่ีภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 
ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบติัของชาติ  ให้ท่านได้
ท่องไปในดินแดนแห่ง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นของฝากอิสระตามอธัยาศยั  น าท่านเท่ียวชม            ชม
เคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท าเคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยูใ่นโลกของ
จินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้
เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ  น าท่านชม นาฬิกาไอน ้าเรือนแรกของญี่ปุ่น สไตล์องักฤษท่ี
เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพน่ไอน ้า มีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกา
ไอน ้าอีกเรือนท่ีแคนาดา  ใหไ้ดช่ื้นชมและเก็บภาพความประทบัใจไวไ้วเ้ป็นท่ีระลึก 
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       เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)    เมนู HOKKE FISH SET   
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “โรงงานช็อตโกแลต 

(SHIROI  KOIBITO)” แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานสร้างข้ึน
ในสไตล์แบบยุโรป ท่ีแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้  ซ่ึงมีช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน้ีคือ SHIROI  
KOIBITO มีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ใหท้่านไดช้มประวติัความเป็นมาของโรงงานและอิสระ
เลือกซ้ือช็อคโกแลตเป็นของฝาก  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านทานุกิ โคจิ” ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กวา่ 
130 ปี ของเมืองซปัโปโร ท่ีมีความยาวกวา่  900 เมตร ร้านคา้มากมายนบั 200 ร้านท่ีใหท้่านเดินเลือกซ้ือ 

 
   สินคา้ต่างๆอยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบ

ท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้าน
เกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 4,500 ร้าน
ให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน BIG CAMERA จ  าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเคร่ืองส าอาง อาทิ SHISEDO, KOSE, KISS, SKII, KANEBO 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5)  
                                เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู สไตล์ญีปุ่่น (SHABU SHABU BUFFET)     

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า          อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มติซุยเอ้าท์เลต็  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (9)                  (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ อาหารเยน็) 

น าท่านเดินทางสู่  “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การสร้าง
ของโดมแปดเหล่ียม   น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ี
เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูง
ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี 
ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียง
ต้อนรับบุคคลท่ีส าคัญทางการเ มืองของรัฐบาลญ่ี ปุ่น  แล้วน าท่ านชมสัญลักษณ์ของเ มือง  คือ                              
“หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง 
นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานาน
นับ 100 ปี  ทั้ งย ังได้ รับการอนุรักษ์ไว้เ ป็นสมบัติล ้ าค่ าทางว ัฒนธรรมท่ีส าคัญของญ่ี ปุ่นอีกด้วย                                                
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียว
ของตน้ไมท้  าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนน
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เป็นท่ีตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้ง
ประดบัอยู่ น าท่านช้อปป้ิง JR TOWER ตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร แหล่ง
ท่ีตั้ งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA 
จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่น
ว ัย รุ่น ,ร้ าน  MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ เค ร่ืองส าอาง  SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, 
KANEBO, MARJORICA เป็นตน้ 

 
 
 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (10)    เมนู TEMPURA SET       
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  มิตซุยเอ้าท์เลต็ “MITSUI  OUTLET”  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย

แบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ ญ่ี ปุ่น  อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเ ลือก ซ้ือกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เ ลือก ดู เค ร่ืองประดับและนาฬิกาหรูอย่า ง  TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI  และสินค้าอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร                   
ร้านกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย   

   ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (11)    
SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูน า้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่น 
ว่าเป็นปูน า้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น     
พเิศษ!!! ++ บริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น++ 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  NEW OTANI INN SAPPORO  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีห่ก         สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม                                      (อาหารเช้า/ -/ -) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่”  
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  

โดย สายการบิน สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 671   (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
   15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************** 
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*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น 
โปรแกรมการเดินทาง**** 
 
 

 
 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดบัเดยีวกัน 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพักค่อนข้างเลก็ และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพยีง 1 เตยีง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

 

อตัราค่าบริการ ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 54,900.– 
 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 53,900.– 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 52,900.– 
พกัเดี่ยวเพิม่  9,900.– 

 

*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้ นประหยัด

พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการ 
 (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG)  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ งเพิ่มนอกเหนือรายการ     
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 2,500 เยน  ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่ าวี ซ่ าส าห รับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ท่ีไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียน
บา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 
น้ิว 2 รูป แล้วทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทาง
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–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

ต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด ภายใน 2 วนัหลงัการท าจอง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 45 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
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3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้
เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
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เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


