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TAS_HOKKAIDO 10 – 15 เมษายน 

 
 
 
 
 
 
 
 สมัผสัวถีิชีวติของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด 
 นัง่กระเชา้สู่ “ภูเขาไฟอสึุ” ช่ืนชมทิวทศัน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสัน่สะเทือนของเปลือกโลก 
 ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน ้าตาล” ที่หาดูไดเ้ฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น 
 พสูิจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกดุานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนัพวยพุง่ขึ้นมา 
 ด่ืมดํ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เตม็ไปดว้ยลาํคลองและตน้กาํเนิดศิลปะ “เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” 
 ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” ที่ขึ้นช่ือที่สุดของเกาะฮอกไกโด 
 ต่ืนตากบัเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”  
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ” ที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยกัษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด  
 
 

 
 

 
“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” 

ก าหนดวันเดินทาง 
10-15 เมษายน 58 (6วัน4คืน)  
 

59,900.- 
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วันที่หน่ึง            กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ 
20.00  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

*** พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C  
(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 
23.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 
วันที่สอง หมู่บ้านชนเผาไอนุ – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – โนโบริเบ็ทสึ 
08.00 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 5 ของญี่ปุ่ น และเป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 
นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่ นจะเขา้ไปจบัจอง ... 
ภายในหมู่บา้นมีการจดัแสดง “ระบ าพื้นเมือง” พร้อมชม “บ้านจ าลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จดัแสดงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชโ้บราณต่างๆ ของชนเผา่ไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม ้
นอกจากนั้น ท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวติความเป็นอยูต่ ั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพ ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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 
ทาํให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาว
ปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้
ในฤดูหนาว ... อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง ... แลว้
นาํท่านชมแหล่งอนุรักษ ์“หมีสีน ้าตาล” พนัธุห์มีที่หาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะ
ซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ต่ืนตากบัความน่ารักของนอ้งหมีตวัเล็กที่มีอาย ุตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโต
อาย ุ12 ขวบ ... และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ที่ทาํท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขา
รอขอแอ๊ปเป้ิล หรือกวกัมือเรียกขอเพื่อแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ความน่ารักของเหล่าหมีสีนํ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้
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สู่ที่พกัเมือง “โนโบริเบ็ทสึ” เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบึง และแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย พร้อมทั้งอาบ
นํ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่ นและ
พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
ที่พัก : Noboribetsu Mahoroba Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่  
 

วันที่สาม บ่อโคลนเดือด - “จิโกกดุานิ” – เมืองโอตารุ – พิพธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นนาํท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้
สร้างสรรคข์ึ้นอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ภิพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวยพุ่งขึ้นมารวมตวั
กนัจนเกิดเป็นแอ่ง ... นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไก
โด ... ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่ง
เรียบง่ายของญี่ปุ่ น ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะไดซึ้มซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดิน
อยูใ่นเมืองเวนิส ... นาํท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงใน
สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ... แลว้นาํท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะที่ 
“พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งที่ทาํมาจากแกว้มากมาย
หลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสน
ไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการ ... อิสระให้ท่านได ้“เลือกซ้ือเลือก
ชม” สินคา้ที่ผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ขึ้นช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ ์“โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะ สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาํให ้
“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้ ... ภายใน
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โรงงานแห่งน้ีมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน 
กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทาํช็อกโก
แล็ตดว้ยฝีมือตวัเองก็สามารถทาํได ้

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
ที่พัก : Century Royal Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี ตลาดเช้า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิงถนนคนเดนิทานุกิโคจิ 
& ซึซึกิโนะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” นาํท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษ์
ทะเล หอยเชลล์ สัตวน์ํ้ าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและ
ผลไมส้ด มากมายกวา่ 70 ร้านคา้ที่เอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม ... นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิม
ช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์
รักษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่น
ภูมิภาคคนัโต ... แต่ที่น่ีก็เป็นที่สาหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อ
เป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ี
ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาํให้นักท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหล่ียม ... นาํมาจากที่ทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่ออกแบบอาคารน้ี
เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้าํให้ตอ้งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบตัิที่มีความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม  และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับ
บุคคลที่สาํคญัทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น ... แล้วนาํท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” 
เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติั
ทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญี่ปุ่ น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษ์
ไวเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมที่สาํคญัของญี่ปุ่ นอีกดว้ย ... สมควรแก่เวลานาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ทานุกิ โคจิ” 
ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านคา้มากมายนับ 200 
ร้านที่ใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆอยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกที่มีให้
เลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองสาํอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสนัข ร้านขาย
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ผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ ... และยา่น “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านคา้มากกว่า 4,500 ร้าน
ให้ท่านได้เลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาํหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและ
เคร่ืองสาํอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

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 : Century Royal Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  ซัปโปโร – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกท่องเที่ยวตามอัธยศัย  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท้่านเลือกเดินทางท่องเที่ยวหรือชอ้ปป้ิงในตวัเมืองเมืองซัปโปโรหรือให้ท่านไดล้อง 
“น่ังรถรางเที่ยวชมเมือง” หรือ “การน่ังกระเช้าลอยฟ้าขึน้สู่ยอดเขาโมอิวะ” เพือ่ชมทศันียภาพของเมืองซปัโปโร
จากมุมสูง (ค่าบริการรถราง 200 เยน และกระเช้าไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์) 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือโรงบ่มเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งกาํเนิดของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่ น เบียร์
ซัปโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ นและยงัคงเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย มีการกลั่นเบียร์
เกิดขึ้นคร้ังแรกที่ซัปโปโรตั้งแต่ปี1877 อีกทั้งเบียร์ซัปโปโรยงักลัน่และส่งออกไปจาํหน่ายแก่ต่างประเทศดว้ย 
เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเบียร์ชั้นนาํทั้งส่ีของเบียร์ญี่ปุ่ น และญี่ปุ่ นไดส้ร้างพิพิธภณัฑเ์บียร์
ช้ึนคร้ังแรกในปี 1987 ในสมยัเมจิตึกของโรงงานสร้างดว้ยอิฐสีแดง พิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งน้ีไดเ้ปิดให้รู้ถึงประวติั
ความเป็นมาของขั้นตอนการทาํเบียร์เพือ่จะออกมาเป็นสินคา้เพือ่จดัจาํหน่ายไดอ้ยา่งไร รสชาติของเบียร์นั้นแม้
ผดิเล็กนอ้ยแต่อาจทาํใหร้สชาติของเบียร์ผดิแปลกไปได ้ถดัไปจากพพิธิภณัฑเ์บียร์การ์เดน้ซัปโปโรน้ีจะมีฮอลล์
เบียร์ที่มีพื้นที่กวา้งขวางอยูส่ามฮอลล์มใหเ้ลือกชมและชิม 
SAPPORO T.V. TOWER สถานีชมววิสร้างสถิติหอคอยโทรทศัน์ที่สูงเป็นอนัดบั 4 ในญี่ปุ่ นดว้ยความสูงกว่า 
147.2 เมตร หอคอยที่ไม่ไดเ้ป็นแค่เสารับส่งสญัญาณโทรทศัน์ในเมืองซปัโปโรเพยีงอยา่งเดียว แต่ยงัเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ประจาํเมืองซปัโปโร เพราะดา้นบนหอคอยที่ความสูง 90.38 เมตร สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองซัปโปโร
โดยรอบไดอี้กดว้ย ส่วนบริเวณชั้น 2 และ 3 จะเป็นศูนยร์วมของร้านอาหารและของฝากมากมาย ซ่ึงส่วนน้ีไม่
ตอ้งเสียค่าเขา้ชมแต่ในส่วนของจุดชมววิดา้นบนตอ้งเสียค่าเขา้ชม 700 เยน 
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JR TOWER หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้างเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟซัปโปโร มีร้านคา้กว่า 600 
ร้าน โรงภาพยนตโ์รงแรม และจุดชมววิที่ชั้นสูงสุดชั้น T38 ทีส่ามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได ้360 องศา ซ่ึงหาก
วนัไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นไดไ้กลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกี
อนัเล่ืองช่ือของเมืองนิเซโกะ 
และสามารถชมววิช่วงกลางคืนงดงามเป็นพเิศษ 
ตรอกราเม็ง ถนนในซปัโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเม็งซ่ึงแหล่งที่ขึ้นช่ือ คือ “Ramen 
Yokocho” หรือที่คนไทยรู้จกักนัดีในช่ือว่า “ตรอกราเม็ง” ศูนยร์วมร้านราเมนที่ขึ้นช่ือที่สุดในซัปโปโร แต่ละ
ร้านไม่ใหญ่โตนกั แต่จะสงัเกตไดว้า่ร้านไหนอร่อย จากจาํนวนคิวของลูกคา้ที่รออยู ่
มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชั่นของเมือง ภายในแบ่งออกเป็นร้านคา้ต่างๆมากมาย มี
สินคา้หลากหลายประเภทผลัดเปล่ียนกันลดราคา อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายร้านคา้ 
*** เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและคํ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในเมืองซปัโปโร *** 
ที่พัก : Century Royal Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 
16.35  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                               ท่านละ 59,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                  ท่านละ 59,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 55,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 49,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                   ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                     ท่านละ 25,000.- 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 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
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 อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


