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วันแรก               สนามบินสุวรรณภูม ิ

20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
**พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C  
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการกอ่นเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง 
ดังนั้นผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งน้อย 1 ชั่วโมง 

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ – บ่อโคลนเดือด – ป้อมโกเรียวคาคุ – หอคอยโกเรยีวคาค ุ– โกดังอิฐแดง  
                           นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ 

08.00น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง ... 
ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบําพื้นเมือง” พร้อมชม “บ้านจําลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดงเคร่ืองมือ
เครื่องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ 
นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ ... น าท่านชมความแปลกของธรรมชาติ
ที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก ามะถัน ซึ่งเกิดจาก
ความร้อนใต้พิภพเผาผลาญก ามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บันทึกภาพความประทับใจและความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด 
จนได้ช่ือว่า เป็น “ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและ
ตะวันตก ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ป้อมดาวโกเรียวคาคุ” สวนสาธารณะรูปดาว 5 แฉกตามศิลปะสไตล์รัสเซีย
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฮาโกดาเตะ ... ป้อมโกเรียวคาคุสร้างเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโท
กุงาวะเพื่อใช้เป็นปราการป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ต่อมาในปี 1869 ป้อมโกเรียวคาคุถูกใช้เป็นศูนย์
บัญชาการสุดท้ายของตระกูลโทกุงาวะก่อนที่จะปราชัยต่อกองทัพจักรพรรดิเมจิอันเป็นการสิ้นสุดการปกครอง
อันยาวนานในระบอบโชกุน ... ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใช้เป็นสถานที่ชม
ดอกซากุระกว่าพันต้นที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมบนจะเห็น
คล้ายกับเป็นดาวกระจายของนินจา ... จากนั้นน าท่านขึ้นชม “หอคอยโกเรียวคาคุ” ปรับปรุงใหม่ปี 2006 มีความ
สูง 107 เมตร ... ณ จุดชมวิวด้านบนนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุที่มีลักษณะ
เหมือนกับดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถชมภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฮาโกดาเตะได้อย่างทั่วถึง
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อีกด้วย ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาจิ” ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้า ณ “Red Brick 
Warehouse” หรือ “โกดังคาเนโมริ” แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่ง
ถูกไปไหม้ครั้งใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม 
ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ... ปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านเสื้อผ้า 
กิ๊ฟช้อป และร้านอาหาร ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงาม หรือเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกและ
เลือกชิมขนมอร่อยตามอัธยาศัย 

คํ่า          รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารค่ าน าท่านขึ้นกระเช้าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่ าคืนที่สวยที่สุด ด้วย
ความสูง 334 เมตร ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ าคืน ที่มีแสงไฟเรียงราย
เปล่งแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม) 
ที่พัก : Hakodate Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม ตลาดเช้า – สวนโอนุมะ – นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอสุึ – ทะเลสาบโทยะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” เมืองฮาโกดาเตะ ตลาดที่ใหญ่ติดหนึ่งในสามของฮอกไดโดที่มีร้านค้าจะเปิดขาย
สินค้านานาชนิด อาทิ อาหารทะเล, ผัก, ผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
ของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้านซึ่งนับเป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมาย
หลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนโอนุมะ”  ที่อยู่บริเวณ ภูเขาโคะมา
กาดาเตะ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติที่สวยงามทั้งวิวทิวทัศน์ที่มีทะเลสาบโอนุเมะอยู่เบื้องหน้า 
และภูเขาโคะมากาดาเตะเป็นฉากหลัง ให้มีความงามตามธรรมชาติที่สวยลงตัวตลอดทุกฤดูกาล น่าเดินเล่น
ส าหรับผู้รักธรรมชาติอย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความสวยงามอย่างจุใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอื้ออ านวย) ที่ได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุด
ศูนย์กลางที่ท าให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพ้ืนที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท า
ให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุ
ออกมา ตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดู
หนาว อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นเดินทาง 
“ทะเลสาบโทยะ” ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งของปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีความ
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ลึกถึง 179.2 เมตร และเป็นที่ตั้งของรีสอร์ท สปา สถานที่ตากอากาศ โรงแรมเรียวกัง และร้านขายของที่ระลึก
มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก : Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง  

วันที่สี ่  เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน้ําโบราณ –  โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด  ระหว่างทางท่าน
จะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ถึง
เมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส  น าท่าน
แวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 
ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า
ในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งส าคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกล
จากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ร้านเครื่องแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” 
นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ 
ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ  เค้กและขนมอันเลื่องช่ือต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย แล้วน าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตล์
อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบ
ให้กับเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ช่ัวโมง เหมือนกับ
นาฬิกาไอน้ าอีกเรือนที่ลอนดอน อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของ
ศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งที่ท ามาจากแก้ว
มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามย่ิงนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสน
ไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่างผู้ช านาญการ อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” 
สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อก
โกแล็ต” สินค้าขึ้นช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ “โคนม” คุณภาพเย่ียมมากมายทั่วทั้ง
เกาะ สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเย่ียมกลมกล่อมไม่แพ้
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ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่
ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อ
สินค้าได้อย่างจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองท าช็อกโกแล็ตด้วยฝีมือตัวเองก็สามารถท าได้ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า              มหาวิทยาลยัฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ –  
                           ช้อปปิ้งซึซกึิโนะ  – ซัปโปโร   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ถนนสายโรแมนติกแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด  “กิงโกะอเวนิว” หรือ “ถนนต้นแปะก๊วย” 
บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนที่ทอดยาว
ประมาณ 380 เมตร ใบของแปะก๊วยมีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณปลายเดือน
ตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮ
อกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความย่ิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้า
ชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
เก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่สิงสถิตอยู่ ณ 
ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้
ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหลี่ยม น ามาจากที่ท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้
เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี  ค.ศ. 
1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม  และส าหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
บุคคลที่ส าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น  จากนั้นน าท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ  “หอนาฬิกาโบราณ” 
เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์
ไว้เป็นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย แล้วน าท่านเดินทางต่อยัง “สวนโอโดริ” เป็นถนนซึ้ง
มีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ท าให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองใน
การเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้
ดอก น้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดับอยู่ และทุกปีในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่จักงาน
เทศกาลหิมะที่มีการแข่งขันการน าหิมะมาสลักแป็นรูปต่างๆ อันเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก สมควรแก่เวลาน าท่านช้
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อปปิ้งย่าน “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big 
Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟช่ัน
วัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo . 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ  สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปู
สุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จาก
ทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ 
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่หก    ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.55น.  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 
16.55น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

**************************************** 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
อัตราค่าบริการ 8-13 ต.ค.//11-16 พ.ย.57 **ปรับราคา** 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                             ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                                ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                            ท่านละ 47,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                       ท่านละ 39,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                              ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                               ท่านละ 15,000.- บาท 
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อัตราค่าบริการ 19-24, 20-25 ธ.ค. 57**ปรับราคา** 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                           ท่านละ 54,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                              ท่านละ 54,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                          ท่านละ 50,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                     ท่านละ 44,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                             ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                              ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิก :  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจํา 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 



 

(JP028) HOKKAIDO 6D4N OCT-DEC’14  REVISE PROGRAM                           8 

 
หมายเหตุ :   
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
 

 
 
การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ชือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่ (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุน่ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


