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ก าหนดวันเดินทาง  13 - 18 เมษายน 58  
13 เม.ย. 58         สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ D พบกบัเจา้หน้าที่ที่คอย
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข D (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

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

14 เม.ย. 58       สนามบินชิโตเซ่(ฮอกไกโด) – หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ – ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ –ขึน้ชมหอคอยโกเรียวคาคุ 
                         น่ังกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ 

08.30 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 5 ของญี่ปุ่ น และเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 
นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่ นจะเขา้ไปจบัจอง ... 
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ภายในหมู่บา้นมีการจดัแสดง “ระบ าพืน้เมือง” พร้อมชม “บ้านจ าลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จดัแสดงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชโ้บราณต่างๆ ของชนเผา่ไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม ้
นอกจากนั้น ท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวติความเป็นอยูต่ ั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพ ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด 
จนได้ช่ือว่า เป็น “ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากน้ียงัเป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างวฒันธรรมญี่ปุ่ นและ
ตะวนัตกเพือ่นาํท่านเดินทางสู่ “ป้อมดาวโกเรียวคาคุ” สวนสาธารณะรูปดาว 5 แฉกตามศิลปะสไตล์รัสเซียตั้งอยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุสร้างเม่ือปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะ
เพื่อใชเ้ป็นปราการป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ต่อมาในปี 1869 ป้อมโกเรียวคาคุถูกใชเ้ป็นศูนยบ์ญัชาการ
สุดทา้ยของตระกูลโทกุงาวะก่อนที่จะปราชยัต่อกองทพัจกัรพรรดิเมจิอนัเป็นการส้ินสุดการปกครองอนัยาวนาน
ในระบอบโชกุนปัจจุบนับริเวณป้อมแห่งน้ีไดก้ลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใชเ้ป็นสถานที่ชมดอกซากุระกว่า
พนัตน้ที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมบนจะเห็นคล้ายกบัเป็น
ดาวกระจายของนินจาจากนั้นนาํท่านขึ้นชม “หอคอยโกเรียวคาคุ” ปรับปรุงใหม่ปี 2006 มีความสูง 107 เมตร ณ 
จุดชมววิดา้นบนนกัท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุที่มีลกัษณะเหมือนกบัดาว 5 แฉก
ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งสามารถชมภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย  

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
หลงัอาหารคํ่านาํท่านขึ้นกระเชา้สู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามคํ่าคืนที่สวยที่สุด ดว้ย
ความสูง 334 เมตร  ท่านจะได้สัมผสักับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามคํ่าคืน ที่มีแสงไฟเรียงราย
เปล่งแสงระยบิระยบัดัง่แสงของเพชรซ่ึงนับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม) 
ที่พัก : Hakodate Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า  

15 เม.ย. 58  ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-น่ังกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ-ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” เมืองฮาโกดาเตะ ตลาดที่ใหญ่ติดหน่ึงในสามของฮอกไดโดที่มีร้านคา้จะเปิดขาย
สินคา้นานาชนิด อาทิ อาหารทะเล, ผกั, ผลไมส้ด รวมถึงเส้ือผา้ และขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จาํเป็นในชีวิตประจาํวนั
ของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้านซ่ึงนับเป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมาย
หลากหลายชนิดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด  
จากนั้นนาํท่านเที่ยวชมเมือง “ย่านโมโตมาจิ” จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือถนน
เหล่าน้ีเป็นที่นิยมในหมู่ผูรั้กการเดินเที่ยวชมวิว เน่ืองจากเรียงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลกัษณ์และมีภูมิ
ทศัน์อนัหลากหลาย เม่ือคร้ังอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติฝ่ังตะวนัตกซ่ึงทาํให้วฒันธรรม
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ตะวนัตกไดเ้ขม้ามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะซ่ึงท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต ์ร้านอาหาร อาคารบา้นเรือน
เก่าแบบตะวนัตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขาแลว้นาํท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรือ “Red Brick Warehouse” 
โกดงัเด่าริมท่าเรือในปี 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดทาํการเป็นหน่ึงในท่าเรือคา้ขายระหวา่งประเทศแห่งแรกของ
ญี่ปุ่ น ในบริเวณอ่าวเต็มไปดว้ยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยูภ่ายในตึกเก่า  คุณจะเพลิดเพลินกบั
การเดินกินลมชมววิรอบบริเวณน้ี ประกอบกบัเพลงที่เปิดทางเสียงตามสาย ให้ไดย้นิทัว่เมือง เสริมบรรยากาศ
ใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติกอิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงาม หรือเลือกซ้ือสินคา้ของ
ฝากของที่ระลึกและเลือกชิมขนมอร่อยตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอื้ออ านวย) ที่ได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่ นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุด
ศูนยก์ลางที่ทาํใหเ้กิดทะเลสาบโทยา่ และพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทาํให้เกิด
การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นที่แถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาํ
ให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุ
ออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดู
หนาว อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึงสมควรแก่เวลา
นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งของปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของประเทศ มีความลึกถึง 179.2 เมตร และเป็นที่ตั้งของรีสอร์ท สปา สถานที่ตากอากาศ โรงแรมเรียวกงั และ
ร้านขายของที่ระลึกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
ที่พัก : Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่  

16 เม.ย. 58         เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ - พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโดระหว่างทางท่าน
จะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญี่ปุ่ นถึงเมือง 
“โอตารุ” เมืองที่ท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิสนาํท่านแวะชม 
“คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวั
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เมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลอง
และววิทิวทศัน์ที่สวยงามแลว้นาํท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมือง
ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้า
โบราณ” นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด 
อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ  เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและ
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอัธยาศยั จากนั้นนําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้า
โบราณ” สไตลอ์งักฤษ ที่เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนนาดามอบใหก้บัเมืองโอตารุนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพน่ไอนํ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง 
เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนที่ลอนดอน อิสระให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั  พร้อมนําท่านช่ืนชมความ
งดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งที่ทาํ
มาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิง่นกั ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลง
เพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการอิสระให้ท่านได ้“เลือก
ซ้ือเลือกชม” สินคา้ที่ผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ขึ้นช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ ์“โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให ้
“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้... ภายใน
โรงงานแห่งน้ีมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน 
กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่ง จุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทาํชอคโก
แล็ตดว้ยฝีมือตวัเองก็สามารถทาํได ้ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (8) 
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ  สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปู
สุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติสดใหม่จาก
ทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ 
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

17 เม.ย. 58         ศาลเจ้าฮอกไกโด – อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินทานุกิโคจิ         
                           ซึซึกิโนะ - ซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพื่อให้สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
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ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต  แต่ที่น่ีก็เป็นที่สาหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ี
ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาํให้นักท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหล่ียมนาํมาจากที่ทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท้ี่ออกแบบอาคารน้ี
เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้าํให้ตอ้งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบตัิที่มีความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม  และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับ
บุคคลที่สาํคญัทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ นแลว้นาํท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมือง
ซปัโปโร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญี่ปุ่ น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมที่สาํคญัของญี่ปุ่ นอีกดว้ย แลว้นาํท่านเดินทางต่อยงั “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ้ึงมี
ความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตน้ไมท้าํให้สถานที่แห่งน้ีเป็นที่นิยมของคนเมืองใน
การเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไม้
ดอก นํ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดับอยู่ และทุกปีในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งน้ีเป็นที่จกังาน
เทศกาลหิมะที่มีการแข่งขนัการนาํหิมะมาสลกัแป็นรูปต่างๆ อนัเป็นที่โด่งดงัไปทัว่โลก ... สมควรแก่เวลานาํ
ท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านคา้มากกวา่ 4,500 ร้านใหท้่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big 
Camera จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองสาํอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนใน
ซปัโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเม็งซ่ึงแหล่งที่ขึ้นช่ือ คือ “Ramen Yokocho” หรือที่คน
ไทยรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ตรอกราเม็ง” ศูนยร์วมร้านราเมนที่ขึ้นช่ือที่สุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่
จะสงัเกตไดว้า่ร้านไหนอร่อย จากจาํนวนคิวของลูกคา้ที่รออยู ่
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือคํ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในเมืองซปัโปโร *** 
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

18 เม.ย. 58         สนามบินชิโตเซ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 
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10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 
15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                   68,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 68,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม) ท่านละ 62,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 52,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด  ท่านละ 27,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

การยกเลิกและคนืค่าทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

 


