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ก ำหนดกำรเดินทำง  

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย เคำนเ์ตอร ์D เพ่ือเตรียมตวั 

เดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนำมบินชิโตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG 670 บริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกกดุำนิ– นัง่กระเชำ้ชมวิวภูเขำไฟอุสุซำน  

                                         สวนหมีโชวะชินซงั – จุดชมวิวทะเลสำบโทยะ – อำบน ้ำแร่ธรรมชำติ 

08.20 น.   เดินทางถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ 

ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่โนโบริเบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น มีช่ือเสียง

ดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรับไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งย่ิง น าท่านชม หุบเขำนรกจิโก

กดุำนิ เกิดจากภูเขาไฟท่ียงัไมด่บักอ่ใหเ้กิดน ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดือดเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีน่าชม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสำบโทยะ ทะเลสาบแอง่ภูเขาไฟท่ีมีเกาะใหญอ่ยูต่รงกลาง จากนั้นน าทุกทา่น นัง่กระเชำ้

ไฟฟ้ำสู่ภูเขำไฟอุสุซำน (Usuzan) เป็น

ภูเขาไฟท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา จาก

หลกัฐานพบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมา

ทุ กๆ  20-50 ปี  ด ังนั้ น จึ งท า ให ้เ กิ ดก า ร

เปล่ียนแปลงภุมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยา่ง

ตอ่เน่ือง ลา่สุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543   

บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภูเขาไฟท่ียงัคุ

กรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ข้ึนอยู่

กบัสภาพอากาศ) จากนั้นน าทา่นสู ่สวนหมีโชวะชินซงัเพ่ือชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมีสีน ้าตาลนับ 100  
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ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นั้น ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้าตาล

น่ีถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่จุดชมวิวทะเลสำบโทยะ (Lake Toya) เป็น

จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา่ และยงัสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญท่ี่อยูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็น

ทะเลสาบขนาดใหญรู่ปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอ่งภูเขาไฟ ต ัง้อยูใ่กลก้บั

ทะเลสาบชิโกสึ   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

พกัท่ี  โรงแรม NISEKO GRAND HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลงัอำหำร ใหท้่ำนไดผ่้อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถำ้ไดแ้ช่น ้ำแร่แลว้จะท ำใหผิ้วพรรณ

สวยงำมและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) สวนสำธำรณะฮิรำโอกะ - โอตำรุ - พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

                                         ดิวต้ีฟรี - เต็มอ่ิมกบับุฟเฟ่ตข์ำปู  3 ชนิด 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่สวนสำธำรณะฮิรำโอกะ สวนพฤกษศาสตร์แหง่หน่ึงในเมือง Sapporo ท่ีน่ีมีตน้เมเป้ิล

อยู่กว่า 800 ตน้ 

และข้ึนช่ือในเร่ือง

ของอุโมงค ์เมเป้ิล

ความยาวประมาณ 

150 เมตร  และ

เป็นพนัธุท่ี์ใบปกติมี

สีแดงอยูแ่ลว้ช่ือวา่

พ ั น ธุ ์  Nomura 

Momichi ป ก ติ ก็

แดงอยูแ่ลว้ พอเป็น

ช่วงใบไม ้แดงจะ 

ทวีความแดงเขา้ไป
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อีก 3 เท่า อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมตามอธัยาศยั  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตก

เน่ืองจากในอดีต อิสระใหท้่ำนเดินชมควำมสวยงำมของเมืองเลียบคลอง  โอตำรุอนัสวยงำมน่ำประทบัใจ 

คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเสน้ทางขนถา่ยสินคา้จาก

เรือใหญสู่่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจึ้งถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับนักทอ่งเท่ียวแทนโกดงัตา่งๆ ซ่ึงเป็น

อาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนั่นเอง  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

จากนั้นน าทา่นชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกลอ่งดนตรีในรูปแบบตา่งๆ 

สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกท ัง้ยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากลอ่งดนตรีในสไตลข์อง

ตวัเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเทา่นั้น 

ซ่ึงเป็นของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบใหแ้กเ่มือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพน่ไอน ้าประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึน

ทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมท่ี

แคนนาดากนันะจ๊ะ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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 หลงัจากเดินเท่ียวชมและเพลิดเพลินไปกบักลอ่งดนตรีท่ีหลากหลายและ

ถา่ยรูปกบัหอนาฬิกาไอน ้าโบราณเรียบรอ้ยแลว้ เดินขำ้มถนนมำอีกสกั

เล็กนอ้ย แลว้มำพกัเหน่ือยกบัรำ้นค่ำเฟ่น่ำรกัๆกนัดีกว่ำ ไปประเดิม

ดว้ยรำ้นแรกกนัเลยจำ้เดินขำ้มถนนมำประมำณ 50 เมตร ดำ้น

ขวำมือก็ต้องสะดุดตำ สะดุดใจ ไปกับควำมน่ำรักของเจ ้ำแมว

นอ้ยคิตต้ี ท่ีทา้ทายรอใหทุ้กๆทา่นเขา้ไปเย่ียมชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไป

ไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสิค่ะ เม่ือเขา้ไปในรา้นทุกทา่นสามารถ

เลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซ่ึงขา้งหลงัแกว้จะ

มีการสกรีนค าวา่ otaru ติดไวด้ว้ยนะคะ ซ่ึงแกว้ก็จะมีมากมายหลากหลาย

แบบใหเ้ลือก ราคาก็จะแตกต่างกนัออกไป เม่ือซ้ือแกว้พร้อมเคร่ืองด่ืม

เรียบร้อยแลว้สามารถเติมเคร่ืองด่ืมฟรีไดอี้กรอบดว้ยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้ เชิญเลือกท่ีนั่งตาม

อธัยาศยัท่ีบริเวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรือถา้ใครไม่อยากนั่งบริเวณชัน้หน่ึงจะเป็นโซนขายของท่ีระลึก หรือจะ

สนุกสนานไปกบัการหมุนตูก้าชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนท่ี

คุณรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ ออกจากรา้นคาเฟ่คิตต้ีไมท่นัไร ก็จะเจอ

ร้านถดัมาท่ีเรียกกนัว่า มาถึงฮอกไกโดท ัง้ทีตอ้งไมพ่ลาด LETAO กนั

นะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ั่งทานและสามารถสั่งกลบัไดซ่ึ้งบางวนัอาจจะตอ้ง

รอคิวกนัสกันิดนึง  ส่ิงตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดท่ีจะล้ิมรส และหา้ม

พลาดท่ีจะห้ิวกลบัมา

เป็นของฝากบุคคลอนั

เ ป็ น ท่ี รั ก ย่ิ ง โ ด ย

เด็ดขาด LETAO ท่ีควรคา่แกก่ารทานคือชีสเคก้นั่นเอง สมัผสัล้ิน

ท่ีนุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ใหร้สชาติหวานพอดี ล้ิมรสพรอ้มกบั

จิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมี่อะไรจะฟินไปย่ิง

กวา่น้ีแลว้ววว 

มากนัท่ีร้านแนะน าร้านสุดทา้ยกนัค่ะ ร้านน้ีก็คือ คำเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเดน่ของร้านน้ีก็คือ

ไอศกรีมนั่นเองคะ่ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือกชิม เป็นซอฟทค์รีมเน้ือนุ่มละมุน ภายในรา้นแบง่เป็นสองชัน้ ซ่ึง

ช ัน้ท่ีสองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็ไมพ่ลาดท่ีจะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีท ัง้รา้นแน่นอนคะ่ นอกจาก

อาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแลว้ 

ทางร้านยงัจ าหน่ายของท่ีระลึ

เก่ียวกบั  สนูปป้ีเพ่ือเอาใจคน

รักสนูปป้ีกนัดว้ยค่ะ มีใหท้่านได ้

เลือกซ้ืออยา่งมากมาย 

 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑ์

เคร่ืองแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ย

เทค นิค ในแบบต่างๆ  จึงท า ให ้

เคร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกตา่งกนั  ซ่ึงภายในพิพิธภณัฑน้ี์ยงัมีบริการสินคา้หลากหลายชนิด ใหท้า่น
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ไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝาก ของท่ีระลึกกนัอีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นแกว้น ้าลายพิเศษ แจกนัดอกได ้กระถางดอกไม ้

ของตกแตง่บา้น พวงกุญแจ และอ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงท ามาจากแกว้ท ัง้ส้ิน   

 ออกมาจากพิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้ ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยงัไมห่มดนะ

จ๊ะ เดินออกมาเล็กน้อยก็จะมองเห็นร้านไอศกรีมท่ี ช่ือว่า VENETIAN 

CAFETERIA ร้านน้ีมีเมนูยอดฮิตนั่นก็คือ ไอศกรีมสายรุ้ง 7 สีนั่นเอง เป็น

ซอฟทค์รีม 7 สี เสิร์ฟใสโ่คน 7 ช ัน้ ช ัน้ละ 1 สี อนัไดแ้ก ่องุน่ สตอเบอร์ร่ี ชา

เขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร์ ดว้ยรสชาติท่ีเขม้ขน้ของ

ไอศกรีมบวกกบัโคนคุกก้ีแสนอร่อย ผา่นมาท ัง้ทีหา้มพลาดนะจ๊ะ   

จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพ

ดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึง

มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไมว่า่จะเป็น เคร่ืองส าอางแบรนดด์งั ท ัง้ของตา่งประเทศและแบรนดด์งัของญ่ีปุ่น หรือ

วา่จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซ่ึงไม่วามารถหาซ้ือจากท่ีไหนได ้ นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นั้น อิสระใหท้า่น

เลือกซ้ือตามอธัยาศยั   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงปู 3 ชนิด และอำหำรทะเลนำนำชนิด อำทิ

เช่น ปูซูไว ปูขน ปูทำรำบะ หอยเชลล ์หอยนำงรม กุง้ทะเล ซำชิมิสดๆ และซูชิหนำ้ต่ำงๆ 
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วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4)  อุทยำนโมอำย - นมสักำรพระอตัตะมะ ไดบุตสึ -  ตลำดซปัโปโรโจไก  

                                         มิตซุยเอำ้ทเ์ล็ท - ท ำเนียบรฐับำลเก่ำฮอกไกโด - สวนโอโดริ -  ชอ้ปป้ิงทำนุกิโคจิ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นชม อุทยำนโมอำย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดงัของโลก กอ่สร้างต ัง้แต ่ค.ศ. 

1982 ไอเดียคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอียิปต ์ ออกแบบรูปร่างต ัง้ใหอ้ยู ่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์  

พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรา้งจากการเรียงล าดบัของจิตวิญญาณ องคพ์ระมีช่ือวา่ Atama Daibutsu เปิดให ้

เขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เม่ือวนัท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผา่นมา  
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อุทยำนโมอำย มีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุม่ของท่ีบรรจุอฐิัและรองรับได ้70 ,000 

กลุม่ (ชาวญ่ีปุ่นไมมี่การฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซ้ือท่ีดินใวเ้ก็บ"อฐิั"เก็บแบบท ัง้ตระกูลรวมไว)้ โมอายแหง่ญ่ีปุ่น 

เป็นช่ือท่ีผูค้นเรียกขาน เป็นหน่ึงในสุสานท่ีใหญท่ี่สุดในฮอกไกโด   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าทา่นสู ่ตลำดซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อก

ข้ึนไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ี่สุดของเมือง รา้นคา้ตา่งๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่น

ใหญ ่เชน่ ปู หอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เชน่ ขา้วโพด แตงโม 

และมนัฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทอ้งถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพรอ้มขา้ว เรียกวา่ donburi 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากนั้นน าทา่น ชอ้ปป้ิงท่ีมิตซุย เอำ้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหลง่รวมพลของสินคา้

แบรนดเ์นมช่ือดงัจากท ั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 

Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตัง้แตสิ่นคา้แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก  จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้

ท ัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge 

ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย   

จากนั้นน าท่านชมดา้นนอกของ ท ำเนียบรฐับำลเก่ำฮอกไกโด เร่ิมกอ่สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมูบ่า้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผา่นก  

ารใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหมห่ลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 

พ .ศ .  2454 แต่ดว้ย

ความสวยงา มของ

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ท่ี

หลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแห่ง 

จึ ง ไ ด ้ รั บ ก า ร ข้ึ น

ทะเบียนใหเ้ป็นสมบติั

ทางวฒันธรรมส าคญั

ของชา ติ เ ม่ื อปีพ.ศ. 

2512  
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น าทา่นผา่นชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 

เมตร คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนโอโดริเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะสวนสาธารณะแตท่ี่จริงแลว้เป็นถนน

โดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิท่ี 4) มีการสรา้งแนวกนัไฟท่ีแยกใจกลางเมืองซปัโปโรออกเป็นฝั่งเหนือใต ซ่ึ้งตอ่มาไดช่ื้อ

วา่ถนนชิริเบชิและถูกเปล่ียนช่ือใหมเ่ป็นโอโดริ สถานท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยงัเป็น

ท่ีจดังานเทศกาลข้ึนช่ือของฮอกไกโดอีกดว้ย  สามารถท่ีจะสนุกสนานเพลิดเพลินไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไม ้

ผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร่้วงมีเทศกาลออท ัม่เฟสซ่ึง

รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซ่ึงพฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงท่ี ทำนุกิโคจิ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ  

มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ต ัง้เรียงรายอยูก่ว่า 200 ร้านคา้ Susukin  มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่าย

กลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่น,ร้าน 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง  
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ค ำ่  เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
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วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5)   สนำมบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   น าทุกทา่นเดินทางสู ่สนำมบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง 

กลบัสูป่ระเทศไทย 

10.00 น. น าทุกทา่นเหิรฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 

  บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

 

 

 

** หากทา่นท่ีตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(ต ำ่กว่ำ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(ต ำ่กว่ำ 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

รำคำทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เคร่ืองบิน 

25 – 29 ตุลำคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 

06 – 10 พฤศจิกำยน 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 

13 – 17 พฤศจิกำยน 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 24,999 

20 – 24 พฤศจิกำยน 2562 37,999 35,999 34,999 8,000 22,999 

 

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท 

***ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ และไกดน์ ำเท่ียวท่ำนละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่ำน*** 

 

 

กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

 

กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000.- บำท หำกมีกำรยกเลิกภำยหลงั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนมดัจ ำท ัง้หมด 

เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ ไดช้ ำระค่ำต ัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสำยกำรบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่ำภำษีน ้ำมนัท่ียงัมิไดช้ ำระ 

ค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณำช ำระ 21 วนัก่อนกำรเดินทำง 
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หมำยเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สำมำรถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจำกเง่ือนไขของสำยกำรบิน 

 2. ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 คา่ต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะ

สัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั)  

**ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการท าวีซา่เพ่ิม ทา่นละ 1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกั

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก่์อนกำรใชบ้ริกำร) 

 ค่ำทิปคนขบัรถ และไกดน์ ำเท่ียวท่ำนละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่ำน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือท ัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให ้

ถือวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 

จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่

ว่ำจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำติ หรือธรุกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมือง เพ่ือยืนยนั

กำรมีคุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนในระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทำงทวัร์

จดัเตรียมให ้

4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญ่ีปุ่ น ทำงทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีท่ีวนั

เดินทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ท ัง้หมด 

ท ัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว 

เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนั

กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมี วีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากกา รท่ีมี

นักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองต ัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ต ัว๋เคร่ืองบิน คา่

ภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น  

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุก

ช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์ อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ ไส ้

กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากส่ิงเหลา่น้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 

 


