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ก าหนดการเดินทาง  : วนัที่ 15 – 20 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
 

20:30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สาย
การบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระเช็คอินทแ์ด่ทุกท่าน….. 

 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพร้อม ณ  
               ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

 
 

23:55 น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
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วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ  - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) – ทีพ่กั                     

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั หลงัผา่นขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้... 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยบ่อน ้าแร่ท่ีมี
ช่ือสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ซ่ึงไดมี้แหล่งก าเนิดน ้ าออนเซ็น  
ออนเซนโนโบริเบทสึ เป็นผลพลอยไดท่ี้เกิดจากการระเบิดของปาก
ปล่องภูเขาไฟท่ีมีเส้นผา่นศุนยก์ลางท่ียาวถึง 450เมตร และทุกๆนาที
จะมีน ้าร้อนผดุออกมามากถึง 3,000ลิตร และน ้าท่ีไหลออกมาก็
ร้อนมาก วดัสูงสุดไดม้ากกวา่130℃ ถา้ไดเ้ดินไปตามทางจนถึงใน
สุด จะพบวา่บริเวณรอบๆเตม็ไปดว้ยไอน ้าจนไม่สามารถมองอะไร
เห็น และจากหอคอยเราก็สามารถมองเห็นการพุง่ตวัข้ึนมาของแก๊ส
ภูเขาไฟ และน ้าร้อนไดพ้ร้อมกบัไดก้ล่ินของก ามะถนั   จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากนัสัก 1 
นาทไีหม? ณ หุบเขานรก… (ฉากหน่ึงในภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟน
กนัแค่วนัเดียว) น าท่านเท่ียวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ท่ีกระจายอยูเ่ตม็บริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ
ท่ีผดุข้ึนมาไม่ขาดสาย ลดัเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผสักบับ่อโคลนอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นยงัมีศาลเจา้ซ่ึง
แมจ้ะมีขนาดเล็กแต่ชาวบา้นก็ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (1)  
บ่าย จากนั้นน า น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน า้ตาล ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดอยู่

แถวไซบีเรียและท่ีมีอยูท่ี่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบนัน้ีได้
กลายเป็นสัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ และหาดูไดย้ากเตม็ที อิสระใหท้่านได้
ถ่ายรูปความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้าตาลท่ีจะคอยมาขออาหาร อยา่ง
น่ารักน่าชงั  อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมและซ้ือของท่ีระลึกต่างๆของ
ท่ีน่ีกบัเวอร์ชัน่หมีสีน ้าตาลท่ีมีหลากหลายอิริยาบถ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรมทีพ่กั (2)    
ทีพ่กั   โรงแรม IWANAI KOGEN HOTEL (ระดับ 4 ดาว)  
 
 
 
 
           *******   ห้องพกั มี 2 แบบ แบบ Japanese Style กบั Western Style ห้องไม่สามารถการันตี  
                              ได้ว่าจะได้ห้องแบบไหน ขึน้อยู่กบัโรงแรม จัดให้หรือทีม่ีห้องว่าง ******* 
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หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผสักบัการอาบน ้ าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพกัผอ่นจากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือย
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โลหิต การบรรเทาอาการปวดเม่ือยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่มีน ้ามีนวล ตาม
อธัยาศยัหรือท่านเลือกพกัผอ่นในหอ้งพกั 

 

วนัทีส่าม        คิโรโระรีสอร์ท –  ขึน้กระเช้าไปส่ันระฆงับนยอดเขา Asari  (KIRORO Lover’s Sanctuary  

                   ขอความรัก ส่ันระฆงั ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกนัแค่วนัเดียว”) - สนุกสนานกบักจิกรรม  

                            SNOW PARK  2 ช่ัวโมง  -  อสิระตามอธัยาศัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3) 
คิโรโระ รีสอร์ท มีจุดเด่นคือ เป็นสกีรีสอร์ทท่ีมีหิมะในแบบ power 
snow ซ่ึ งเป็นหิมะท่ี มี คุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก คิโรโระ 
ประกอบด้วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 2 
แห่ง ได้แก่ เดอะ คิโรโระ  ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ โรงแรมหรู
ภายใตแ้บรนด ์ “ทริบิวท ์พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิค 
และ เชอราตนั ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท โรงแรมระดบัห้าดาวท่ีอยูติ่ดลานสกี  นอกจากน้ียงัเป็นพนัธมิตรกบั
กลุ่มสกีชั้นน าของโลกคือ NZ Ski หน่ึงในผูน้ าของสกีรีสอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนดแ์ละ Powder Alliance  
เครือข่ายสกีชั้นน าในอเมริกา จากนั้นน าคณะทุกท่าน น่ังกระเช้ากอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร     

(ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) น าทุกท่านข้ึน  สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) 
เพื่อไปสั่นระฆงัแห่งความรัก “ระฆังแห่งความรัก” สุดโรแมนติกมีความ
เช่ือวา่…ถา้ใครไดล้ัน่ระฆงั และอธิฐานเก่ียวกบัความรักจะสมหวงั   อีกทั้ง
ยงัเป็นท่ีนิยมของคนหนุ่มสาวอีกดว้ย“เพยีงเขย่าระฆังให้ดังกงัวาน ตั้งสติ...
แล้วขอพร มาลุ้นว่าคุณจะสมหวังหรือไม่ ”  (ฉากหน่ึงในภาพยนต์แฟนเดย์
แฟนกนัแค่วนัเดียว) 

(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก ส่ันระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์  “แฟนกันแค่วันเดียว”)   
นักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี หรือ สโนวบ์อร์ด (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์การเล่นสก ี
หรือ สโนบอร์ด)    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ศูนย์อาหารของโรงแรม (4) แบบคูปองมูลค่า 1,000 เยน 
จากน้ันน าคณะเดินทาง “ชมโบสถ์แสนโรแมนติก” ฉากทีพ่ระเอกเด่นชัย ขอนางเอกนุ้ย แต่งงาน ท่านก็
สามารถเข้าชมได้และเกบ็ภาพไว้เป็นที่ระลกึ  จากน้ันน าคณะ เข้าสู่ Snow Park เพือ่เล่นกจิกรรมต่างๆฟรี!! โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทเิช่น Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana.  

      
(ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ และ การแขง็ตวัของหิมะ)  
จากน้ันให้ท่านอสิระตามอธัยาศัย ได้สนุกสนานกจิกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอร์ท คิโรโระแห่งนี ้
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16.30 น. คณะพร้อมกนัทีจุ่ดนัดพบ...รถรับคณะเดินทางกลบัสู่ โรงแรม IWANAI HOTEL (ใช้เวลา 45 นาท)ี  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  โรงแรมทีพ่กั (5)   อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั   โรงแรม IWANAI KOGEN HOTEL (ระดับ 4 ดาว)  

 
 

 
 
 
           *******   ห้องพกั มี 2 แบบ แบบ Japanese Style กบั Western Style ห้องไม่สามารถการันตี  
                              ได้ว่าจะได้ห้องแบบไหน ขึน้อยู่กบัโรงแรม จัดให้หรือทีม่ีห้องว่าง ******* 

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผสักบัการอาบน ้ าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพกัผอ่นจากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือย
กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวนั ซ่ึงการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียน
โลหิต การบรรเทาอาการปวดเม่ือยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่มีน ้ามีนวล ตาม
อธัยาศยัหรือท่านเลือกพกัผอ่นในหอ้งพกั 

 

วนัทีส่ี่          อวิานัย - เมืองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน า้– โรงงานช็อกโกแลต็  

                  – เมืองซัปโปโร – ตลาดถนนคนเดินทานูกโิคจิ – เมนูสุดพเิศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด 

                ช่ือดังของเกาะฮอกไกโด    

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ

เมืองซปัโปโร ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาจนไดช่ื้อวา่ "เมืองแห่ง
ภูเขา"  แวะชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และ
เช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ท่ี
ยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้ก
ใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตวัเมือง
โอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเล่น 
พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและววิ
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามตลอดทาง    จากนั้นน าท่านชม โรงงาน
แก้ว ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากโรงงานแกว้ท่ีมีเสียง
ของเมืองโอตารุ    ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและ
ตกแต่ง ท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบ หรือ
ท่านจ าเลือกชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี คนทัว่ไปแนะน า
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อาจท าใหคุ้ณคิดวา่พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมี     เพียงตึกเดียว แต่จริงๆแลว้ Otaru Music Box Museum แห่งน้ีมีอยู่
ดว้ยกนัถึง   6 ตึกไม่ไกลกนัในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็นตึกท่ีใหญ่ท่ีสุด และใกลก้นัมี หอ
นาฬิกาไอน า้ อยูด่า้นหนา้ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จุดท่ีใครๆก็ตอ้งแวะเก็บภาพท่ีระลึก ดา้นในมีดว้ยกนั 3 
ชั้น เป็นส่วนท่ีมีของใหเ้ลือกชมเลือกซ้ือมากท่ีสุด ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุก๊ตา โคม
ไฟ ชุดน ้าชา กรอบรูป ท่ีแขวนผนงั ขา้วของสไตลญ่ี์ปุ่นและอีกมากมายท่ีจดัวางไวอ้ยา่งเก๋ไก๋เหมือนเปิดบา้น
ใหช้ม ซ่ึงตอ้งขอบอกวา่มีทุกรูปแบบใหเ้ลือกสรร ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique Museum ตั้งอยูเ่ฉียงจาก
ตึกหลกัซ่ึงตอ้งขา้มถนนมา ในส่วนน้ีแสดงเคร่ืองดนตรีโบราณยคุเก่าๆท่ีหลายช้ินท าจากไม ้ แกะสลกัลวดลาย
อยา่งประณีตหรือบางช้ินเราแทบไม่เคยเห็น โชวก์ลไกการท างานภายในของกล่องดนตรี และยงัมีการเปิดให้
ในการฟังเสียงอตัโนมติัจากเคร่ืองดนตรีช้ิน เก่าแก่อยา่งออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาทีดว้ย...  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ท่ีหมู่บา้นอิชิยะ(Ishiya) เจา้ดงั ตน้
ต ารับจากฮอกไกโด ผูผ้ลิตของฝากข้ึนช่ือ อยา่งขนม Shiroi Koibito  ท่ีน่ี
นกัท่องเท่ียวต่างแห่แหนกนัเขา้มาชมโรงงานไม่เวน้ทุกเทศกาล อิสระให้
ท่านเดินชมหอ้งต่างๆ ตั้งแต่ห้องโชวก์ล่องเก็บช็อคโกแลต ถว้ยน ้ าชาจาก

องักฤษ ฯลฯ ให้ถ่ายรูปไดต้ามใจชอบ และซ้ือเป็นของฝากกลบั
บา้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโร น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาด
ถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่ยุค
บุกเบิก เหมาะส าหรับจบัจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโดเป็น
ชุมชนร้านคา้ประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอด
ทิศตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมืองซปัโปโร  

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8)  พเิศษ!! ....เมนู ขาปูยกัษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น  
ช่ือดังของฮอกไกโดพร้อมน า้จิม้รสเด็ด ร้านอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) อาหารก็มี
มากมายหลายชนิดท่ีมีใหเ้ลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายท่ีสดมากๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอย
เชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลบั กุง้กา้มกราม กุง้แม่น ้า กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลทท่ี์ชาวไทย
รอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นัน่เอง 
   
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั   โรงแรม  TOKYO REI SAPPORO   (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทยีบเท่า  
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วนัที่ห้า         ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ -  หอนาฬิกา – ช้อปป้ิงที ่เจ อาร์ ทาวเวอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม  (9) 
น าท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด (hokkaidojingu) ศาลเจา้ฮอกไกโดเป็นศาลเจา้ในลทัธิชินโตท่ีมีอายุเก่าแก่
ถึง 140 ปี ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีช่ือวา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮ
อกไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะเช่ือกนัวา่เป็นท่ี
สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพ้ิทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปก
ปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี 
ดงันั้นคนท้องถ่ินจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจดว้ย    จากนั้นน าท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า เมือง
ซัปโปโร ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร หรือ อาคารรัฐบาล
เก่าฮอกไกโด ไดรั้บฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็นตึกท่ีมีอายุกว่า
ร้อยกวา่ปี ตั้งอยูใ่กลห้อนาฬิกา และ สวน Odori เคยใชเ้ป็นกอง 
อ านวยการ ของข้าหลวงใหญ่ ในสมัยก่อนอาคารน้ีถือเป็น
อาคารท่ีทนัสมยัแห่งเดียวท่ีสูงและมีความโอ่อ่า หรูหราท่ีสุด 
อดีตเคยใชเ้ป็นกอง อ านวยการ ของขา้หลวงใหญ่และเป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดของเมือง ปัจจุบนัยงัคงเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษา    น าท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori 
Park) ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซ่ึงแบ่งซปัโปโรออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเหนือและส่วนใต ้มีถนนสายหลกัตดั
ผา่นโดยรอบส าหรับเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ีส าคญั และแหล่งท่องเท่ียวอนัเล่ืองช่ืออ่ืนๆ ของเมือง โดยมี 
หอโททศัน์ (Sapparo TV Tower) ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของสวน เป็นจุดสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากเป็นหอ
โทรทศัน์ท่ีมีความสูงมากท่ีสุดทางตอนเหนือของญ่ีปุ่นโดยมีความสูงถึง 147.2 เมตร  จากนั้นน าท่าน ชมหอ
นาฬิกา (Clock Tower) หรือโทไคได (Tookeidai) สัญลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร โดยมีตวัอาคารสไตล์ยโุรปท่ี
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1878ซ่ึงเดิมเป็นเป็นวิทยาลยัฝึกอาชีพการท าเกษตรกรรมส าหรับชาวเมืองและต่อมา ในปี 
1881จึงได้มีการสร้างนาฬิกาเพิ่มเติมในส่วนบนสุดของของอาคารปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กอนั
ทรงคุณค่าทางวฒันธรรมของเมือง และในยามค ่าคืนก็จะมีการเปิดไฟส่องสว่างเป็นการเพิ่มเติมสีสันให้กบั
อาคารเก่าเหมาะแก่การเก็บภาพเป็นท่ีระลึก  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10)  
บ่าย จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็อ่ิมหรือจะชมววิทิศทศัน์ 

จากมุมสูง ท่ี อาคาร JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ ซปัโปโร เป็น
ทั้หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร 
โดยมีจุดชมววิตั้งอยูท่ี่ชั้น 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ท่ีระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือ
เมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนั กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวทีาวเวอร์ตั้งอยู่
กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกยา่นซูซูกิโนะ ส่องสวา่งท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 
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10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 ร้าน ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซูซูกิโน่ (ไม่
รวมตัว๋ข้ึนจุดชมววิ 700-1000 เยน) 

เยน็ อสิระอาหารเยน็เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน 
ทีพ่กั   โรงแรม  TOKYO REI SAPPORO   (ระดับ 4 ดาว)  หรือ เทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก         สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม  (11) 
ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อท าการเช็คอนิท์ตั๋วเคร่ืองบิน และสัมภาระ.... 

10.00 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน) 
15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

ประกาศ!!! เน่ืองจากสายการบินไทย ( TG ) มีการแจง้ปรับราคาภาษีน ้ามนั ตามเส้นทางต่างๆ ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ จึงขออนุญาตปรับราคาทวัร์ญ่ีปุ่น ทุกพีเรียดการเดินทาง 
ตั้งแต่ โปรแกรมเดือนมกราคม 2561 โดยมีการปรับราคาข้ึน 1,000 บาท ทุกพีเรียดการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภยั
มา ณ ท่ีน้ี 

อตัราค่าบริการ : ทวัร์เต็มรูปแบบ 6 วนั 4 คืน (TG) 

วนัที ่15 – 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

อตัราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่านราคาท่านละ 55,900.- 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  55,900.- 

เด็กอาย ุ2 ข้ึนไป - 12 ปี    พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (เตียงเสริม)  53,900.- 

เด็กอาย ุ2 ข้ึนไป - 12 ปี    พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  (ไม่เตียงเสริม) 51,900.- 

เด็กอาย ุ0-2 ปี   พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน       (ไม่มีเตียงเสริม) 13,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว  10,900.- 

กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน หกัเงิน 15,000.- 
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หมายเหตุ 
1.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 
 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั และค่าพาหนะในการน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
(ณ วนัท่ี 28 / 11 / 2560) หากภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบินเพิ่มข้ึน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิลูกคา้ช าระส่วนต่างท่ี
เพิ่มข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรมหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในรายการทวัร์ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
 น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม  
 มคัคุเทศกบ์รรยายไทย 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

          ตามเง่ือนไขของกรมธรรมข์องไทยววิฒัน์ประกนัภยั  (หรรษา TA25)  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 กรณีปรับเพิ่มอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร  
 และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ราคาน้ี ยงัไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
 ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ (วนัละ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง) 
 ค่าวซ่ีาเดี่ยว กรณปีระเทศญี่ปุ่นยกเลกิการยกเว้นวซ่ีาให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท 

 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
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การช าระเงิน 

1. ทางบริษทัฯ ขอรับมัดจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือท่ีนัง่ยนืยนั หลงัจากการจอง 2 วนั 
2. ส่วนทีเ่หลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูก

ระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกตัว๋ท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง )  
3. กรุณาจัดส่งเอกสารส าหรับยื่นวซ่ีาก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วนั  
4. กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วนัท่ีเดินทางดว้ยนะค่ะ 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ  
1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ  
    เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนท่ีนัง่ได ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถยกเลิกไดทุ้กกรณี และ กรณี การยกเลิก 
    การเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่มี การคืนเงินทั้งหมดไม่ 
    วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  หรือ กรณียกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ า 
    ท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra  
    Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ า หรือ เตม็จ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแลว้ 
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น 

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ 
    ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 
 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 35 ท่านผูใ้หญ่ข้ึนไป และในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกคา้ตอ้งการเดินทาง  
 ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสาย

การบิน...  
 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้... 
 หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการ

ท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ 
แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือ
ไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิ
การคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 
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 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้น ๆ  
หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมดัจ าทุกกรณี  
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางนอ้ยกวา่วนัดงักล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ่้ายท่ีไดช้ าระล่วงหนา้ไปแลว้จ านวนมาก ขอสงวนสิทธ์ิใน

การหกัเงินในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง  
 คณะเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท้่องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดให้แก่ผูใ้ห้บริการในแต่ละแห่ง
แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ กรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน า
ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ 
มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้าม
น าเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอก เพื่อเป็นการ
ป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 


