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บินตรงโดยสายการบินไทย (TG 670 / TG 671) 
 
 

 
 

 
 

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – เมืองฟูราโน่ (ชมดอกไม้ หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์) - โรงงานชีสฟูราโน่ -ไอศครีม แฮนด์เมด  
บิเออิ ฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์) – BLUE POND (บ่อนํ้าสีฟ้า) - เมืองโซอุนเคยีว – หุบผาโซอุนเคยีว - นํ้าตกริวเซ – นํ้าตกงิงงะ  

ถํา้นํ้าแข็ง ไอซ์พาวิเลียน - เมืองอาซาฮิคาว่า -  หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
 โรงงานเป่าแก้ว – เมืองซัปโปโร - ตลาดเช้านิโจ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอโดริ พาร์ค  

หอนาฬิกา  อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า - ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ – ทะเลสาบชิโคะทสึ (ถ่ายภาพ)  
เมืองโนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโคกดุานิ – ยอดเขาโชวะ ชินซัน (น่ังกระเช้า) – ฟาร์มหมสีีนํ้าตาล 

 เมืองชิโตเซ่ – เรย์ร่า เอ้าท์เลท - สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

พร้อมรับ ปลัก๊สําหรับใช้ในญี่ปุ่ น / กระเป๋าล้อลาก /WIFI ON BUS 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง   2558  
   สิงหาคม  6-11** / 7-12** / 8-13** / 9-14** 

20.30 น. กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตูที่ 1-3 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D โดยมีเจา้หนา้ที่ของ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและ
สมัภาระในการเดินทาง 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ   – สนามบินชิโตเซ่  เมืองซัปโปโร อาหาร - / - / - 
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08.00 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่  ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ (ชมดอกไม้ หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์) เมืองนอ้ยทีอ่ยูใ่นแอ่งกระทะ 
  หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึและ เทือกเขายบูาริ ทาํให้เมืองฟูราโน่ มีอากาศเยน็ แหง้ ประกอบกบั

สภาพดินในแถบนั้น เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่กาเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม จะมีดอกไมน้านาชนิด ไม่วา่จะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริ
สดอกป๊อปป้ี ดอกกุหลาบ ดอกมสัตาร์ด ดอกกุหลาบญี่ปุ่ น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกทานตะวนั และ           
ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานชีสฟูราโน่ แหล่งผลิตไวน์และชีสอนัดบัตน้ๆ ของญี่ปุ่ น ใหท้่านชม

กระบวนการผลิต ล้ิมลอง และ เลือกซ้ือไวน ์รวมทั้งชีสชนิดต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 
 ใหท้่านทดลอง การทําไอศกรีมชีส ที่มีหน่ึงเดียวในโลกจากฝีมือเราเองใชเ้วลาทาํเพยีง 40 นาที คุณก็จะ

ไดไ้อศกรีมรสชีสสูตรเด็ดของคุณที่ไม่เหมือนใคร   

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่จะบานอร่ามตาใหท้่านไดช้มกนัเพยีงแค่ 3 เดือนเท่านั้น 
คือมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ท่านจะระรานตาไปกบัความงดงามของดอกลาเวนเดอร์ที่แข่งกนับานชูช่อ
ใหเ้ตม็ทุ่ง ใหท้่านเก็บภาพแห่งความประทบัใจน้ี ตลอดทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศของฤดูแห่ง
ดอกไมห้ลากหลายชนิดที่บานเตม็สองขา้งทาง ใหท้่านไดช้มความงามของดอกลาเวนเดอร์เมืองบเิออิ ที่
มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของที่น่ี นาํท่านชมความงามของมวลดอกไมท้ี่ บิเออิ ฮิลล์ 
จากนั้นนาํท่านชม BLUE POND หรือ สระสีฟ้า แห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิง่เร่ิมมี
ช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงที่ทาํใหน้กัท่องเที่ยวหลายคนสนใจมา
เที่ยวชมนั้น เป็นเพราะนํ้ าสีฟ้าที่สดใสเกินกวา่บ่อนํ้ าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสู้งจาํนวนมากที่
สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที่แสนพเิศษของนํ้ าในบ่อ 

   นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคยีว แหล่งนํ้ าพรุ้อนที่มีช่ือเสียงอีกแห่งของเกาะฮอกไกโด  
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมโซอุนเคยีว คงัโค หรือเทียบเท่า  
 นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่ นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผิวพรรณที่ด ี

 
 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – เมืองฟูราโน่ (ชมดอกไม้ หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์)  
โรงงานชีสฟูราโน่ -ไอศครีม แฮนด์เมด  

บิเออิ ฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์) – BLUE POND (บ่อนํ้าสีฟ้า) - เมืองโซอุนเคยีว 

อาหาร - / เที่ยง / เย็น 
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 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านชม หุบผาโซอุนเคยีว หุบผาใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลางของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาไดเซทสึ   

ความสูงแบบแหงนคอตั้งบ่า ทิ้งด่ิงลงมาเบื้องล่างสูง 150 เมตร   และแผข่ยายออกไปตามแนวนอนถึง 
 20 กม.  เกิดขึ้นจากลาวาที่แขง็ตวักลายเป็นแท่งหิน ขนาดมหึมาอนัน่าเหลือเช่ือจาํนวนมากมาย และมี
นํ้ าตกไหลลงสู่เบื้องล่างหลายสาย ภาพววิทิวทศัน์อนัดูงดงาม   ทาํใหผู้ค้นหลัง่ไหลมาชมความงามอนั
ยิง่ใหญ่ที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น   
นาํท่านเดินทางสู่ นํ้าตกริวเซ  ที่มีความสูงถึง 90 เมตร   และ นํ้าตกงิงงะ  ทีมี่ความสูงถึง 120 เมตร  ซ่ึง
เป็นนํ้ าตกที่มีความงดงามเป็นอยา่งมาก ทั้ง 2 นํ้ าตกน้ีถูกขนานนามวา่เป็นนํ้ าตกผวัเมียซ่ึงอยูคู่่กนัมาเป็น
เวลาเน่ินนานและเรียกนกัท่องเที่ยวเขา้ไปชมความงามมากมายนบัไม่ถว้น 
จากนั้นนาํท่านชม ถํา้นํา้แข็ง ไอซ์ พาวิเลียน ทีมี่ความแตกต่าง จากพพิธิภณัฑ ์เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดิน
เขา้จะถูกประดบัดว้ยแสงไฟหลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์ ํ้านํ้ าแขง็ที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์
นํ้ าแขง็นั้น ท่านจะไดช้มความงามของหยดนํ้ าแขง็รูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ    - 20 องศา  

 จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม หมู่บ้านราเมง ที่แห่งน้ีจะประกอบดว้ยร้านราเมนที่มีช่ือเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขนักนัทาํ        

ราเมนของตนเองใหอ้ร่อยที่สุด เพือ่สืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพือ่ใหเ้ป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆทีมี่บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีร้านขายของอยูต่ลอด
สองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก การทาํการคา้ระหวา่งประเทศญี่ปุ่ นเองและ
ประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      

วันที่สาม หุบผาโซอุนเคยีว -  นํ้าตกริวเซ – นํ้าตกงิงงะ - ถํา้นํ้าแข็ง ไอซ์พาวิเลียน 
เมืองอาซาฮิคาว่า -  หมู่บ้านราเมง - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ  

 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – เมืองซัปโปโร 

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 
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 จากนั้นนาํท่านเที่ยวชม คลองโอตารุ ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลกัษณ์ และสญัลกัษณ์
ของที่น่ี  คลองโอตารุสร้างเพือ่ให้เรือเล็กลาํเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที่อยูต่ามริมคลอง 
เม่ือวทิยาการเจริญกา้วหนา้เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดงั ไดง่้ายขึ้น ตึกเก่าเก็บ
สินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตลต่์างๆ และพพิธิภณัฑ ์    
นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ที่มีช่ือเสียงของเมืองโอตารุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ที่น่ีท่านจะ
ไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ   รวมถึงท่านยงั
สามารถเลือกทาํกล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย  ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุก๊ตาเซรามิกและ
เพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนที่ชั้นล่าง มีบริการนาํเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลง
ญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ ใหท้่านไดส้มัผสัและช่ืน
ชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทํากล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง    
(ค่าอุปกรณ์การทํากล่องดนตรี  ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์)   

  นาํท่านสู่ โรงงานเป่าแก้ว ที่น่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งทาํโรงงานเคร่ืองแกว้ที่มีช่ือเสียงที่สุด ท่านจะไดช้ม
วธีิการสาธิตการผลิตเคร่ืองแกว้ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านช่ืนชม และเลือกซ้ือไดแ้ต่ใน
ปัจจุบนั เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการทาํเคร่ืองแกว้ต่างๆ    

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร  หรือเทียบเท่า 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้านิโจ  เป็นตลาดเชา้ที่มีช่ือเสียงอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร  เป็นตลาด

ปลาที่มีช่ือเสียง เป็นที่นิยมสาํหรับนกัท่องเที่ยว และเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด
ในฮอกไกโด      

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตที่มีช่ือเสียงโด่งดงัของซัปโปโร 
ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตลย์โุรปสวยงามตระการตาที่แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ จึงทาํ
ใหบ้รรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่น่ีดูเหมือนกบัเทพนิยาย ใหท้่านชมและเลือกสรรผลิตภณัฑ ์ ที่
ทาํจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานใหท้่านไดล้ิ้มรสกบัรสชาติของช็อกโกแล็ตมากมาย หลากหลาย
แบบซ่ึงช็อคโกแล็ตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก 
ให้ท่านได้ลองทําช็อคโกแล็ตที่เป็นเอกลักษณ์และมีช่ือเสียงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด (อปุกรณ์ทกุชนิดไม่
รวมในค่าทัวร์)    พร้อมใหท้่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตกลบัไปใหค้นที่ท่านรักทาน 

วันที่ส่ี ตลาดเช้านิโจ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอโดริ พาร์ค  
หอนาฬิกา – อาคารที่ทาํการรัฐบาลเก่า - ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ 

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 
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 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพือ่ให้สมกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตแห่งน้ีคอยปกป้องคุม้ครองใหผู้ค้นบนเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุข และเป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจใหก้บัคนที่น่ี และที่น่ีมกัมีการจดังานเทศกาลบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
และพระเจา้ตามประเพณีของคนญี่ปุ่ น  ที่มีมายาวนานและมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีช่ือเสียงและเป็นสญัลกัษณ์แห่งหน่ึงของเมืองซปัโปโร 

เป็นสวนที่มีความกวา้ง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตวัเมืองที่ใชเ้ป็นถนน
สาํหรับการเดินเล่น ปลายสุดดา้นหน่ึงมีหอสูงเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก นํ้ าพ ุ
และประติมากรรมประดบัอยู ่ ซ่ึงที่น่ีเป็นสถานที ่  ที่ใชจ้ดังานเทศกาลนํ้ าแขง็แกะสลกัทุกปีในฤดูหนาว
นาํท่านเที่ยวชม หอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษณ์ประจาํเมืองโดยนอกจากจะใชบ้อกเวลาที่เที่ยงตรงแลว้ 
ยงัเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากวา่ 100 ปี หอ
นาฬิกาแห่งน้ีสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น      

 นาํท่านเดินทางสู่ อาคารที่ทาํการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สญัลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ทาํใหน้กัท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์าร
สร้างของโดมแปดเหล่ียม นาํมาจากที่ทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่ออกแบบ
อาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่
ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม ้ ทาํใหต้อ้ง
สร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบตัิที่มีความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม 

และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลที่สาํคญัทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น  
นาํท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย ไม่วา่จะเป็น 
เคร่ืองสาํอาง, เส้ือผา้แฟชัน่, กลอ้ง, เกมส์และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย    

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   (อิ่มอร่อยกบัขาปูยักษ์ฮอกไกโด แบบไม่อั้น) 
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร  หรือเทียบเท่า 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิโคะทสึ ตั้งอยูด่า้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะฮอกไกโด มีความลึก
เฉล่ีย 265 เมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 363 เมตร จดัเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอนัดบัสองในญี่ปุ่ นรองจาก
ทะเลสาบทะซะวะมีพื้นที่ผวิมากเป็นอนัดบัแปดในญี่ปุ่ นใหท้่าน ถ่ายรูป ชมความสวยงามของทะเลสาบ
แห่งน้ีตามอธัยาศยั 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ นาํท่านชม หุบเขานรกจิโกกดุานิ ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เมืองโนโบริเบทซึมีบ่อแร่กาํมะถนัจาํนวนมากมายซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 98 องศา
เซลเซียส ปริมาณนํ้ าที่พุง่ออกมามีปริมาณมากเป็นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนั
ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ภิพ        เดินเขา้ไปดา้นในตามทางเดิน ก็จะเห็นควนัที่เกิดจากความร้อนพวย
พุง่ขึ้นมาจากใตดิ้นตลอดเวลา บริเวณดา้นบนของผวิดินจะมีแร่กาํมะถนัสีเหลืองเป็นจาํนวนมาก หุบเขา
นรกถือเป็นแหล่งนํ้ าแร่ที่ใหญ่ที่สุดของโนโบริเบ็ตสึ ซ่ึงนํ้ าพแุต่ละบ่อจะมีคุณสมบติัที่แตกต่างกนัตาม
สถานที่ หุบเขานรกเป็นหลุมที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 1 หม่ืนปี มีขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 450 ฟุต ถึงแมไ้ม่สามารถเขา้ใกลจุ้ดศูนยก์ลางแต่มีทางเดินที่มีความยาว 600 ฟุต
สาํหรับเดินชมโดยรอบ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาโชวะชินซัน ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุด  เม่ือประมาณ 50 

ปี นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่ นในฐานะ
อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ  อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามทีมี่ฉากของภูเขาไฟเป็นฉากหลงั  

 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่  ฟาร์มหมีสีนํา้ตาล   เพือ่ชม   หมีสีนํ้าตาล พนัธุห์มีที่หาไดย้ากในปัจจุบนั  ซ่ึงจะ
พบ  เฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารินและหมู่เกาะคูรินเท่านั้น อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ความน่ารัก ของเหล่าหมีสีนํ้ าตาลพร้อมบนัทกึภาพความน่ารักตามอธัยาศยั 
 นาํท่านสู่ เมืองชิโตเซ่  ใหท้่านเพลิดเพลินกบัแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นนาํแห่งเมืองซปัโปโร่ ณ เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต 

ซ่ึงถือเป็นแหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ของเมืองชิโตเซ่ ภายในแบ่งออกเป็นร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภทผลดัเปล่ียนกนัลดราคา อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า 
นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, 
GUCCI, เป็นตน้ … อีกทั้งยงัมีสินคา้เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตุก๊ตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ใหท้า่นได้
เลือกดูเลือกชมตามอธัยาศยั 

วันที่ห้า ทะเลสาบชิโคะทสึ (ถ่ายภาพ) - เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโคกดุานิ 
ยอดเขาโชวะ ชินซัน (น่ังกระเช้า) – ฟาร์มหมสีีนํา้ตาล 

 เมืองชิโตเซ่ – เรย์ร่า เอ้าท์เลท  

อาหาร เช้า / เที่ยง / - 
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย 
  นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมเอ เอ็น เอ คราวน์ ชิโตเซ่ หรือเทียบเท่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ผา่นขั้นตอนการเช็คอินและรับบตัรโดยสาร 
10.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง   2558  
   สิงหาคม  6-11** / 7-12** / 8-13** / 9-14** 

 

อตัราค่าบริการ รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ 52,900.- 33,900.- 

เดก็มเีตียง 49,900.- 31,900.- 

เดก็ไม่มเีตียง 44,900.- 27,900.- 

พกัห้องเดีย่วเพิม่อกีท่านละ 8,900.- 

***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดนิทางจาํนวน 30 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดนิทางไม่ถงึ 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 

                
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีนํ้ามัน ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2558  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํ้ามนัขึน้ หากทางสาย

การบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น       

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / - / - 
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 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

 

 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สัง่เพิม่เติมจาก 
 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให้ เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ 
 

 

 

 

 

1. กรุณาสาํรองที่นัง่ พร้อมมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือตอ้งชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัทาํการ  
หากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือตอ้งชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 
วนัทาํการ 

 

 
 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
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 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทัวร์*** 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั
    กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 


ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)
   สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ชาํระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได ้ ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
  กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สมัภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
  ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 
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2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมือง
หา้มเดินทาง  
 กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํนกัอยู่
ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
 

 
 


