
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
20.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิช ั น 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบนิไทย เคานเ์ตอร ์D เพื�อเตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นข ั นตอนการเช็คอนิ 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� TG 670 บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม

บนเครื�อง 
 

 

วนัที�สอง ชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน–ิ น ั�งกระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชนิซงั – 
จดุชมววิทะเลสาบโทยะ – อาบนํ าแรธ่รรมชาต ิ

 
08.10 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั !นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญี�ปุ่ นแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงที�เป็นเมอืงตากอากาศชื�อดงัแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น มชีื�อเสยีงดา้นออนเซน็ 
เป็นเมอืงที�เหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ�ง นําท่านชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิเกดิจากภเูขา
ไฟที�ยังไมด่บักอ่ใหเ้กดินํ!าพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี�น่าชม  

 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

  

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที�มเีกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากนั!นนําทุกท่าน น ั�งกระเชา้
ไฟฟ้าสูภ่เูขาไฟอสุซุาน (Usuzan) เป็นภเูขาไฟที�ทําใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึ!นมา จากหลักฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูนี!
มกีารปะทุขึ!นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั!นจงึทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงภุมทิัศน์ของพื!นที�แถบนี!อย่างต่อเนื�อง ล่าสดุมกีาร
ปะทไุปเมื�อปี พ.ศ. 2543  

   
 
บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภูเขาไฟที�ยังคุกรุ่นมคีวันสขีาวลอยขึ!นมาตลอดเวลา (ขึ!นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั!นนํา
ทา่นสู ่สวนหมโีชวะชนิซงัเพื�อชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนํี!าตาลนับ 100 ตัว ที�ใกลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก 
ในญี�ปุ่ นนี!จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นั!น ชาวไอนุเชื�อกนัวา่หมสีนํี!าตาลนี�ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
 

จากนั!นนําท่านเดนิทางสู ่จดุชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา่ และ
ยังสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ที�อยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวงยาว
ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตั !งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ  
 



 

  

 

 

 
 
พกัที�  โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI OR NISEKO GRAND HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ  าแร่ธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ  าแร่แลว้จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ น 

 
วนัที�สาม โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภนัฑเ์ครื�องแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ดวิตี ฟร ี– ทําเนยีบรฐับาล – สวน

โอโดร ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซ ึ�งถอืเป็นเมอืงท่าที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนั!น 

ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื�องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่าง
ประเทศญี�ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่า
ประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที�เกดิขึ!นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมื�อปี ค.ศ. 1923 เพื�อเป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้
จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึ�งหนึ�งเป็นถนนสําหรับนักท่องเที�ยวแทนโกดังตา่งๆ ซึ�งเป็น
อาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึนั�นเอง  

 



 

  

 

 

 
 
 จากนั!นนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึ�งมอีายเุกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงาม

มากมายที�ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทั !งยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึ!นมา
เป็นที�ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

 

 



 

  

 

 

 นอกจากนี!ดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอนํ  าโบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ที�เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก
เท่านั!น ซึ�งเป็นของที�ระลกึที�เมอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี!จะพ่นไอนํ!าประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีัง
ขึ!นทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอนํ!าอกีเรอืนหนึ�งที�ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมที�
แคนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 

 
 
เที�ยง                อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 หลังจากเดนิเที�ยวชมและเพลดิเพลนิไปกับกล่องดนตรทีี�หลากหลายและถ่ายรูปกับหอนาฬกิาไอนํ!าโบราณเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิขา้มถนนมาอกีสกัเล็กนอ้ย แลว้มาพักเหนื�อยกบัรา้นคา่เฟ่น่ารักๆกนัดกีวา่ ไปประเดมิดว้ยรา้นแรกกนัเลยจา้ 

 เดนิขา้มถนนมาประมาณ 50 เมตร ดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี! ที�ทา้
ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยี�ยมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิะ่ เมื�อเขา้ไปในรา้น
ทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึ�งขา้งหลงัแกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru ตดิ
ไวด้ว้ยนะคะ ซึ�งแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื�อซื!อแกว้พรอ้มเครื�องดื�ม
เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื�องดื�มฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครื�องดื�มเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกที�นั�งตามอัธยาศัยที�
บรเิวณชั !นสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนั�งบรเิวณชั !นหนึ�งจะเป็นโซนขายของที�ระลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการ
หมนุตูก้าชาปองเสี�ยงทายหาของฝากไปฝากคนที�คณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  



 

  

 

 

 

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตี!ไม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาที�เรยีกกันว่า มาถงึฮอกไกโดทั !งทตีอ้งไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ 
เป็นคา่เฟ่ใหนั้�งทานและสามารถสั�งกลับไดซ้ ึ�งบางวันอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันดินงึ  สิ�งตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดที�จะลิ!ม
รส และหา้มพลาดที�จะหิ!วกลับมาเป็นของฝากบคุคลอนัเป็นที�รักยิ�งโดยเด็ดขาด LETAO ที�ควรคา่แกก่ารทานคอืชสีเคก้
นั�นเอง สัมผัสลิ!นที�นุ่มละมุน กลิ�นหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิ!มรสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสุดแสนโร
แมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิ�งกวา่นี!แลว้ววว 

 



 

  

 

 

 
  

เดนิต่อกันมาอกีนิดใหอ้าหารก่อนหนา้นี!ไดย้่อย ก็จะเดนิมาเจอกับรา้น KITAKARO เป็นรา้นคาเฟ่ขนมหวาน เมนูที�
แนะนํานั!นก็คอื ซูวค์รมี ซึ�งจะคลา้ยเอแคลบ์า้นเรานั�นเอง แตเ่รื�องรสชาตนัิ!นไมต่อ้งพดูถงึ อรอ่ยมากกวา่แน่นอน ซึ�งตัว
แป้งดา้นนอกนั!นจะใหส้มัผัสที�กรอบนอกนุ่มในตัดกบัรสครมีที�หวานละมนุกลมกลอ่มชิ!นเดยีวไมเ่คยพอ มาถงึฮอกไกโด
แลว้ควรลองทานกันนะคะ ทานที�เมืองไหนก็ไม่อร่อยเท่าที�ฮอกไกโดจรงิๆค่ะ ซึ�งแต่ละมืองจะมีเอลักษณ์โดดเด่น
เฉพาะตวัของมันเอง เพราะฉะนั!นมาแลว้ตอ้งหา้มพลาดคะ่ 
 



 

  

 

 

  

 ไหนๆก็เดนิทางมากบัสายของหวานแลว้ก็ทานของหวานกนัใหเ้ต็มที�จใุจกนัไปเลยคะ่ มากนัที�รา้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกนั
คะ่ รา้นนี!ก็คอื คาเฟ่สนูปปี!  เอาใจคนรักสนูปปี!  ซ ึ�งจุดเด่นของรา้นนี!ก็คอืไอศกรมีนั�นเองค่ะ ซึ�งมหีลากหลายรสชาตใิห ้
เลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื!อนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชั !น ซึ�งชั !นที�สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็
ไมพ่ลาดที�จะตกแตง่ไปดว้ยสนูปปี!ทั !งรา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื�องดื�มแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของ
ที�ระลกึเกี�ยวกบัสนูปปี! เพื�อเอาใจคนรักสนูปปี!กนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื!ออยา่งมากมาย 

 

 
 
 จากนั!นนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครื�องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครื�องแกว้ที�ออกมามี

รูปแบบและสทีี�แตกต่างกัน  ซึ�งภายในพพิธิภัณฑน์ี!ยังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนดิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื!อไปเป็นของ
ฝาก ของที�ระลกึกันอกีดว้ย ไม่วา่จะเป็นแกว้นํ!าลายพเิศษ แจกันดอกได ้กระถางดอกไม ้ของตกแต่งบา้น พวงกญุแจ 
และอื�นๆอกีมากมายซึ�งทํามาจากแกว้ทั !งสิ!น 



 

  

 

 

 ออกมาจากพพิธิภัณฑเ์ครื�องแกว้ ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอตารุ ยังไม่หมดนะจ๊ะ เดนิออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็น
รา้นไอศกรมีที�ชื�อว่า VENETIAN CAFETERIA รา้นนี!มเีมนูยอดฮตินั�นก็คอื ไอศกรมีสายรุง้ 7 สนัี�นเอง เป็นซอฟท์
ครมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชั !น ชั !นละ 1 ส ีอันไดแ้ก ่องุ่น สตอเบอรร์ี� ชาเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ์
ดว้ยรสชาตทิี�เขม้ขน้ของไอศกรมีบวกกบัโคนคกุกี!แสนอรอ่ย ผา่นมาทั !งทหีา้มพลาดนะจ๊ะ  

 

 
 

จากนั!นนําท่านชอ้ปปิ! งสนิคา้เครื�องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื�องประดับคุณภาพดทีี�รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซื!อสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึ�งมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื!อมากมาย ไม่วา่จะเป็น เครื�องสําอางแบรนดด์ัง ทั !งของ
ต่างประเทศและแบรนดด์ังของญี�ปุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซี ึ�งไม่วามารถหาซื!อจากที�ไหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นั!น อสิระใหท้า่นเลอืกซื!อตามอธัยาศยั    
 
 
 



 

  

 

 

จากนั!น นําท่านชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริ�มกอ่สรา้งเมื�อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอ
บาร็อคอเมรกิาที�ใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที�ทํามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี!ผ่านก ารใชง้าน มา
ยาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามที�เห็นนั!นไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ย
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที�หลงเหลอือยูไ่มก่ี�แหง่ จงึไดรั้บการขึ!นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสําคญัของ
ชาตเิมื�อปีพ.ศ. 2512  

 

 
 
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงที�ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร 
คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผ่อนหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นที�รูจั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่ี�จรงิแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.
1871 (ปีเมจทิี� 4) มกีารสรา้งแนวกันไฟที�แยกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝั�งเหนือใตซ้ ึ�งต่อมาไดช้ื�อวา่ถนนชริเิบชิ
และถกูเปลี�ยนชื�อใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานที�เป็นที�พักผ่อนหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นที�จัดงานเทศกาล
ขึ!นชื�อของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที�จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดกูาล ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้ว่งมเีทศกาลออทั�มเฟสซึ�งรวบรวมเอาอาหารของฮ
อกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึ�งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 



 

  

 

 

 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 

ปซููไว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆ 
ที�พกั   โรงแรม TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�ส ี� ฟรูาโน ่– โทมติะ ฟารม์ – สวนชกิไิซโนะโอกะ – บอ่นํ  าสฟ้ีา – ซปัโปโร 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั!นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน ่เมอืงที�อยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทอืกเขาไทเซ็ทส ึและเทอืกเขายูบาร ิ
ทําใหเ้มอืงฟูราโน่มอีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนั!นเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติภัณฑ์
ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้นําท่านสู ่โทมติะ ฟารม์ ฟารม์ของนักบกุเบกิรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ทา่นจะไดพ้บ
กับดอกไมน้านาชนดิตามฤดูกาล (ขึ!นอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) อาท ิดอกฮามานะสใึนเดอืนมถิุนายน, ดอกลาเวนเดอร์
และดอกป๊อปปี!  ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม, กลางเดอืนสงิหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส ซึ�งแต่ละเดอืนจะมชีนดิ
ดอกไมต้า่งกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มที� (ประมาณปลายเดอืน กรกฎาคม-เดอืน สงิหาคม)  
อสิระใหท้า่นชื�นชมความงามของทุง่ดอกไมท้ี�ไกลสดุลกูหลูกูตา จนขนานนามกนัวา่เนนิเขาสายรุง้  



 

  

 

 

 
 

จากนั!นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ ซึ�งเป็นเนนิสวนดอกไม ้4 ฤด ูที�มโีรลคงุและ โรลจัง หุน่ฟางขนาดใหญ ่
สญัลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักทอ่งเที�ยว ชมดอกไมน้านาพันธุช์นดิ รวมถงึดอกลาเวนเดอร ์และ
ทุง่ดอกไมห้ลากส ีที�ไดรั้บคํานยิมและคําชมวา่จัดสวนไลส่ไีดส้วยงามที�สดุ นอกจากนี!ยังมกีจิกรรมหลากหลายไวบ้รกิาร
แดทุ่กท่าน เชน่ ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรอืฟารม์เลี!ยง Alpaca เป็นตน้ *หมายเหต ุราคาทัวรน์ี!ไม่รวมคา่กจิกรรม
ในสวนดอกไม*้   
 

 
 
เที�ยง  บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านชม บอ่นํ  าสฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่นํ!าสฟ้ีาที�เกดิจากความบังเอญิที�เกดิจากการสรา้งเขื�อนเพื�อไม่ใหโ้คลน
ภเูขาไฟที�เกดิจากการปะทุของภเูขาไฟ Tokachi เมื�อปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยที�กน้บอ่นํ!าแหง่นี!จะมแีร่ธาตุที�
เกดิจากโคลนภเูขาไฟทําใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส และมกีิ�งไมท้ี�โผลอ่อกมาจากพื!นผวินํ!า ทําใหม้คีวามสวยแปลก
ตาไปอกีแบบ อกีทั !งสขีองบอ่นํ!าแหง่นี!จะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย  จากนั!นนําทา่นเดนิทางสู่
เมอืงอาซาฮกิาวา่เพื�อเขา้สูท่ี�พัก 



 

  

 

 

 
คํ�า  อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั   โรงแรม TOYOKO – INN SUSUKINO MANAMI OR THE B SUSUKINO SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�หา้  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.30 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG671   

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
15.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

****************************************** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ัkวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั งกอ่นทําการ 

ออกต ัkวเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(ตํ�ากวา่ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(ตํ�ากวา่ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัkว 

01 – 05 สงิหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

07 – 11 สงิหาคม 2562 40,999 38,999 37,999 8,000 30,999 

16 – 20 สงิหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

21 – 25 สงิหาคม 2562 39,999 37,999 36,999 8,000 29,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 

  

 

 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั น ไมเ่ชน่น ั นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั งส ิ น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัkวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิp
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิpในการคนืมดัจําท ั งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัkวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี  ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัkวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี รวม 

� คา่ตัoวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

� คา่นํ!าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 

� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  

� คา่อาหารตามมื!อที�ระบใุนรายการ   � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั%นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรือ
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั%นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคณุสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี%  

1. ตั 1วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ% นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

  

 

 

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั !นใน

ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 

1,700 บาท** 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

� คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั !งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์!นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี! วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั!นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี! 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั !งหมด 
ทั !งนี! ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว 
เชน่ การสํารองที�นั�งตัoวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื!อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั !งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี! วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั!นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี!สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั!น 
2. ทัวรน์ี!เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั !งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั !งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัoวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั !งนี! บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 



 

  

 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ!นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี!คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั!น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิx
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ!น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัoวเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื!อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั!น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ!นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ!น และรวมกันทุกชิ!นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั!น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั!น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั!น  
3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื!อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื!อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี! หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 

 


