
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
15 – 19 เมษำยน 2562  54,900.- 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ ( 23.45-08.20 )   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ –หมู่บ้ำนนนิจำดำเตะจดิำอมิุระ – หุบเขำ
นรกจโิกกดุำน ิ– ถนนช้อปป้ิงโกคุระข ุ

-  
 

(HOTEL) 
NOBORIBETSU GRAND 

HOTEL OR SIMILAR 

3 
โนโบริเบทสึ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้ – พพิธิภณัฑ์
เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – พพิธิภัณฑ์สัตว์น ำ้โอตำรุ – โรง
งำนช็อคโกแลตอชิิยะ – ซัปโปโร – ภูเขำโมอวิะ (นั่งกระเช้ำ) 

   
SAPPORO PRINCE 

HOTEL OR SIMILAR 

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

  
 

(NANDA) 
SAPPORO PRINCE 

HOTEL OR SIMILAR 

5 ซัปโปโร – สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.45-16.45 )  ✈ -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

 

 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 
ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

2345 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ –หมู่บ้ำนนนิจำดำเตะจดิำอมิุระ – หุบเขำนรกจโิกกดุำนิ – ถนนช้อปป้ิง 

0820 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” (Noboribetsu) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด 
นอกจากน้ียงัมีทิวทศัน์ท่ีหลากหลาย เช่น ทะเลสาบ แอ่งน ้ า เป็นตน้ จึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติ Shikotsu-Toya … เพ่ือน าท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้ำนนินจำดำเตะจิดำอิมุระ” ศูนยร์วมความเจริญรุ่งเรืองของยุค
เอะโดะ ในช่วง ค.ศ.1603-1867 ต่ืนตากบัเหล่านกัรบซามูไร ซ่ึงเสมือนผูป้กป้องดูแลความเรียบร้อยของบา้นเมือง หรือ
ต ารวจในปัจจุบนั และ เหล่านินจา ซ่ึงเสมือนสายลบั และนักฆ่าในปัจจุบนั ชมการสาธิตการแสดงการอ าพรางตวัอนั
เล่ืองช่ือ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าลองมาจากในยุค
สมยัเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวติัความเป็นมา วถีิชีวติของชาวญ่ีปุ่นในอดีต รูปป้ันการประกอบอาชีพของชาวบา้น ให้
ท่านหามุมถูกใจบนัทึกภาพความประทบัใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “จโิกคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” (Jigokudani) เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูต่อนเหนือ
ยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ  น ้ าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าของยา่นบ่อน ้ าร้อน 



 

 

 

 

เสน้ทางตามหุบเขา เป็นบ่อท่ีตลบอบอวลดว้ยควนัก ามะถนัสีขาวท่ีพวยพุง่ออกมาจากใตดิ้นตามรอยแยกของหิน เสน้ทาง
ตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือย ๆ ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกบั “บ่อโอยุนุมะ” (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ าร้อน
ก ามะถนั อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถดัไปเร่ือย ๆ ก็จะเป็นบ่อเล็ก ๆ บางบ่อมีอุณหภูมิท่ีร้อนกวา่ และยงัมีบ่อโคลนอีก
ดว้ย น ้ าท่ีไหลออกจากบ่อโอยนุุมะ เป็นล าธารเรียกวา่ “โอยุนุมะกำว่ำ” (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกบัการ
แช่เทา้พร้อมชมทิวทศัน์ท่ีงดงาม 

จากนั้นพาท่านไป “ถนนช้อปป้ิงโกคุระขุ” (Gokuraku Shopping Street) เป็นถนนสายสั้น ๆ ท่ีอยูใ่จกลางโนโบริเบทสึ
ออนเซ็น สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร และร้านคา้ต่างๆ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวมกันิยมมาซ้ือของท่ีระลึก ท่ีน่ีเป็นตั้งของ
ยกัษเ์อม็มะโด และยกัษส์ญัลกัษณ์ต่างๆดว้ย มีทั้งยกัษ ์ยคุาเคะ สร้างข้ึนปี ค.ศ.1996 มีความเช่ือวา่ ถา้แช่ออนเซ็นแลว้มา
ขอพรกบัยกัษ ์ยคุาเคะ จะท าให้สุขภาพดีและหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ยกัษส์ัญลกัษณ์ทางการเรียน ช่วยในเร่ืองการเรียน 
ยกัษส์ญัลกัษณ์ทางความรัก ช่วยในเร่ืองความรัก รูปป้ันต่างๆตามถนน และยงัมีเอ็มมะโด เทพผูเ้ป็นใหญ่ในยมโลก จาก
รูปหุ่นน้ีสามารถเคล่ือนไหวได ้เป็นตน้ ใหท่้านไดถ่้ายภาพต่างๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่ำม โนโบริเบทสึ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – พพิธิภณัฑ์สัตว์น ำ้โอตำรุ – 
 โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ – ซัปโปโร – ภูเขำโมอวิะ (นัง่กระเช้ำ) 
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ า ท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิน
ตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองท่ี
ท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส 

น าท่านแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920  
ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า                          
ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและ
ววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” และ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ท่านจะได ้ต่ืนตากบัเคร่ืองประดบั



 

 

 

 

และตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนกั หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่าง ๆ ท่ี
บรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้ งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได ้ 
“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น อีกทั้ งยงัมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” 
สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา มอบใหก้บั
เมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที และจะพน่ไอน ้ าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ า
อีกเรือนท่ีลอนดอน... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคา้
ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแลต็ Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่าง ๆ มากมาย
ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านไป “พพิธิภัณท์สัตว์น ำ้โอตำรุ” (Otaru Aquarium) เป็นอควาเร่ียมท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะฮอกไก
โด และเป็นหน่ึงในอควาเร่ียมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นดว้ย สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1974 ตั้งอยูใ่กลก้บัชายฝ่ังทะเลของเมืองโอตา
รุ ท าให้มีบรรยากาศริมทะเลและทิวทศัน์ท่ีสวยงาม อยูห่่างจากตวัเมืองโอตารุประมาณ 6 กิโลเมตร หรือ 25 นาทีโดยรถ
บสัเท่านั้น ภายในมีการจดัแสดงสัตวน์ ้ าต่างๆมากถึง 5 พนัตวัจาก 250 สายพนัธ ์โดยเนน้ไปท่ีสตัวท์อ้งถ่ินของฮอกไกโด
และแถบขั้วโลก รวมทั้งการแสดงของสัตวต์่างๆเช่น ปลาโลมา และแมวน ้ า นอกจากน้ีก็ยงัมีสวนสนุกตั้งอยูติ่ดกนัดว้ย 
ไฮไลท์ของสวนสัตวน์ ้ าโอตารุจึงเป็นสัตวท่ี์จดัแสดงอยู ่ซ่ึงส่วนใหญ่จะหาชมไดย้ากเพราะเป็นทั้งสตัวท์อ้งถ่ินและสัตว์
ขั้วโลก เช่น สิงโตทะเล, Walruses, แมวน ้ า, โลมาชายฝ่ังสายพนัธ์ญ่ีปุ่น และเพนกวนิอีกหลายสายพนัธ์ ท่ีมีการจดัแสดง
แบบโอเพน่ในลกัษณะเรียนแบบถ่ินท่ีอยูต่ามธรรมชาติใกลก้บัชายฝ่ังทะเล จนบางคร้ังจะมีจะสามารถมองเห็น แมวน ้ า
และสิงโตทะเลตามธรรมชาติข้ึนฝ่ังมานอนอาบแดดตามโขดหินไดด้ว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โค
นม” คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให ้“ช็อกโกแลต็” มีรสชาติ
ดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจัดแสดง
อุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชม
และเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

จากนั้นพาท่านไปนัง่กระเชา้ชม “ภูเขาโมอวิะ” (Mount Moiwa) นบัเป็นหน่ึงในภูเขาเลก็ๆ ในป่าทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ของใจกลางเมืองซปัโปโรท่ีเป็นท่ีนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของเมือง โดยภูเขาแห่งน้ีข้ึนช่ือมากกบัการเป็นจุดชมวิวเมือง
ท่ีดีงามแบบสุดๆ การข้ึนไปยอดเขาก็สะดวกสบายมาก เพราะสามารถข้ึนไดด้ว้ยการนัง่กระเชา้ข้ึนไปท่ีระดบัความสูง 3 
ใน 4 ของภูเขา จากนั้ นเปล่ียนมานั่งมินิเคเบ้ิลคาร์เพ่ือข้ึนไปยงัสถานีด้านบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟ้าชมวิว 



 

 

 

 

ร้านอาหาร “The Jewel” ท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพทัว่เมืองซปัโปโร บา้นทอ้งฟ้าจ าลอง และโรงละคร ช่วงท่ีเรียกได้
วา่ววิสวยแบบสุด ๆ ตอ้งยกใหช่้วงพระอาทิตยต์กดินเป็นตน้ไป 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั : SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดโจไก” ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไป                                     
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้
ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ปู  หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และ                          
ยงัมีผลผลิตอ่ืนๆในท้องถ่ิน เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล สินค้าท่ีตลาดแห่งน้ีมีราคาเหมาะสม                    
ไม่แพงมากนัก เช่น เดียวกันกับตลาดอ่ืนๆ ทั่วประเทศญ่ี ปุ่น  อาหารท้องถ่ิน ท่ี ข้ึน ช่ือคือ อาหารทะเลสดๆ                                   
เสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกวา่ “ดงบุริ” ... อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ืออาหารสดต่างๆอยา่งจุใจ 

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮ
อกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่
ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
เมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... 



 

 

 

 

น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถ่ิน และสร้าง
อาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์ของ
รัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบัติท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง ของรัฐบาลญ่ีปุ่น 
 
และน าท่านผา่นชม“หอนำฬิกำโบรำณ” สญัลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
ถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 

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

      ค  ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) NANDA บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งอาหารทะเลนานาชนิดอาทิสุดยอดอาหาร
ทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อยา่ง ประกอบดว้ย ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตวัโต กุง้
ทะเล ให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล นอกจากน้ียงัมีเน้ือหมู เน้ือววั เน้ือไก่ ไส้กรอก ผกัสดมากมาย ฟักทอง 
ขา้วโพด พริกหวาน เห็ดหอม เพ่ือให้ท่านน าไปย่างพร้อมทั้ งเทมปุระหลายหลายแบบ ไก่ทอด ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิ
หนา้ต่างเช่น หนา้ปลาไหลยา่ง หนา้ไข่ปลา หนา้หอยเชลล ์หนา้กุง้ ฯลฯ อาหารพ้ืนเมืองปรุงพร้อมทานเช่นย  าๆ ปลาตม้
ซอส  ตบทา้ยความอร่อยดว้ยขนมหวานและผลไมต้ามฤดูกาล และเคร่ืองดืมเป็นน ้ าอดัลมและ ชา 

 

ทีพ่กั : SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่ำ ซัปซัปโปโร – สนำมบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.55-16.45 ) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิชิโตเซ่” 

1045 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 



 

 

 

 

1545 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 

 

 

 
 

 
อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 54,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 49,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 49,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 41,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- 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 !!!!! 

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

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

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 

 

หมำยเหตุ   

 

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

 

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

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

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 

12.  
 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 


