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NT193
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด SNOW DELUXE ซบัโปโร 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 6 วัน 4คนื ,

ชมหมูบ่า้นของชนพนืเมอืงเดมิของเกาะฮอกไกโด ณ หมูบ่า้นไอนุ พรอ้มชมเทยีวเมอืงออนเซ็นโนโบรเิบตสึ
เพลดิเพลนิกบัตัวการต์ูนในเรอืงโดราเอมอ่นการต์ูนทเีป็นนิยมทสีุดในญปีุ่ น โดราเอมอ่นสกายพารค์
เดนิทางสู่ RUTSUSU SKI RESORT ซงึทนีีถอืไดว้า่เป็นสกรีสีอรท์ทสีมบรูณ์แบบในระดับ 4 ดาว 

นําทา่น ชมจโิกกดุานิ หรอื “หบุเขานรก” นําทา่นเดนิชม “บอ่โคลนเดอืด” ซงึเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพทผีดุขนึมาไมข่าดสาย
ชอ้ปปิงยา่นดัง ซซึกึโินะ ยา่นทถีอืวา่คกึคักและมชีวีติชวีาทสีุดของเมอืงซัปโปโร

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก ::
กรุงเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนัระหวา่งประเทศขาออก (ชนั 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตทูางเขา้หมายเลข 2)
พบกับเจา้หนา้ททีคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

23.45 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร โดยสายการบนิไทย (Thai Airways) เทยีวบนิท ีTG 670 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6
ชวัโมง...เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง)…บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง



วนัทสีอง ::
สนามบนิชโิตเซ ่– โดราเอเมอน สกายพารค์ – โนโบรเิบทส ึ– หมูบ่า้นชาวไอนุ - หมูบ่า้นซามูไร ดาเตะจไิดมูระ - แช่น้าํแร ่ออนเซ็น

08.30 น.
ถงึ สนามบนิชโิตเซ ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญปีุ่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทัย ... ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ... 

นําทา่นสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ เพลดิเพลนิกับตัวการต์นูในเรืองโดราเอม่อนการต์นูทเีป็นนยิมทสีดุในญปีุ่ น อสิระถ่ายรูปกับฉากในการต์นู เชน่
ฉากนังไทมแ์มชชนีททํีาใหเ้สมอืนเป็นสว่นหนงึของการต์นูโดราเอม่อน และยังมโีซนรา้นคา้ทขีายของทเีกยีวกับโดราเอม่อน เชน่
รา้นกาแฟทจีะขายขนมไทยากซิงึเป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิโีดราเอม่อนชนืชอบ
และยังมโีซนหอ้งสมุดจะมหีนังสอืการต์นูโดราเอม่อนใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื..

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บรกิารทา่นดว้ยอาหารญปีุ่ นแบบเซ็ตเมนู หมอ้ไฟปลาแซลมอนและอาหารทะเลสด ผักสดนานาชนดิ พรอ้มเครืองเคยีงผักดอง
ซปุมโิสะหรือซปุเตา้เจยีว พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึเมอืงทเีต็มไปดว้ยบอ่น ้าํแร่ทมีชีอืสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโด…
นําทา่นสู ่หมูบ่า้นชาวไอนุ ตังอยู่ในเกาะฮอกไกโด โดยกอ่ตังขนึเพอือนุรักษ์และเป็นศนูยร์วมขอ้มูลเกยีวกับชนพนืเมอืงไอนุในปี1984
ซงึภายในมมีเีอกสารทเีกยีวกับชาวไอนุถงึ 5,000ชนิ มภีาพไอนุ และงานเขยีน รวม 150 ชนิ และมหีนังสอืรวม อกี 7,500 เลม่
รวมทังมกีารแบง่โซนจัดแสดงออกเป็น 2 โซนคอื โซนสมัยใหม่ และโซนโคตัน
อันเป็นทจัีดแสดงและจําลองขา้วของในอดตีทมีอียู่ประจําบา้นของชาวไอนุ นอกจากนียังมกีารจําลองชมุชนของชาวไอนุ
รวมทังมมีกีารแสดงของชาวไอนุใหช้มดว้ย... 
นําทา่นสู ่หมูบ่า้นซามูไร ดาเตะ จไิดมูระ ทเีทยีวสดุฮติของเมอืงโนโบรเิบ็ทสึ
หมู่บา้นจําลองกงึสวนสนุกทจํีาลองบรรยากาศความเป็นเมอืงในสมัยเอโดะหรือกวา่ 400ปี กอ่นของเมอืงญปีุ่ น ตนืตากับเหลา่นักรบซามูไร
ซงึเสมอืนผูป้กป้องดแูลความเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง หรือตํารวจในปัจจบัุน และเหลา่นนิจา เสมอืนสายลับ และนักฆ่าในปัจจบัุน
ชมการสาธติการแสดงการอําพรางตัวอันเลอืงชอื วถิชีวีติตามแบบฉบับของเหลา่นนิจา พรอ้มชมอาคารบา้นเรือนทจํีาลองจากสมัยเอะโดะ
การจําลองเมอืงเอะโดะ พรอ้มศกึษาถงึประวัตคิวามเป็นมา เชญิชมบา้นเมอืง วถิชีวีติ ความเป็นอยู่ รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ
และการแตง่กายในสไตลย์อ้นยุค

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟตอ์าหารนานาชาต ิใหท้า่นเลอืกลมิลองกวา่ 30 ชนดิ ไม่วา่จะเป็น สปาเก็ตตรีาดซอสตา่ง  ๆสะเต็กเนือตา่งๆ
เทมปรุะทอดกรอบใหม่  ๆสลัดผักหลากชนดิมุมอาหารญปีุ่ น ทังซชู ิขา้วปันหลากหลาย ของหวานและผลไมต้ามฤดกูาล
รวมทังเมนูพเิศษตามฤดกูาลทจีะมเีชฟชนันํา มาโชวก์ารปรุงอาหารใหท้า่นเลอืกอมิอร่อยแบบไม่อันดว้ยเชน่กัน

ทพีกั
NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

***อสิระพักผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกับการ “อาบน ้าํแร่ออนเซ็น” การแชน่ ้าํแร่
ทคีนญปีุ่ นเชอืกันวา่จะชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและชว่ยใหผ้วิพรรณดขีนึกับบรรยากาศของบอ่น ้าํแร่ทตีกแตง่ทสีวยงาม
ทังบอ่ภายในอาคาร นอกอาคารทจีะทําใหท้า่นผอ่นคลาย สดชนื สบายตัว***

วนัทสีาม ::
จโิกกุดาน ิบอ่โคลนเดอืด - ฟารม์หมสีนี้าํตาล – อสิระกจิกรรมทสีกรีสีอรท์ - โอตารุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่น ชมจโิกกุดาน ิหรือ “หบุเขานรก” นําทา่นเดนิชม “บอ่โคลนเดอืด” ธรรมชาตทิกีระจายอยู่เต็มบรเิวณ
ซงึเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพทผีดุขนึมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนนิเขาเพอืสมัผัสกับบอ่โคลนอย่างใกลช้ดิ
นอกจากนันยังมศีาลเจา้ซงึแมจ้ะมขีนาดเล็กแตช่าวบา้นก็ใหค้วามเคารพนับถอืเป็นอย่างมาเชน่กัน… นําทา่น ขนึกระเชา้สูฟ่ารม์หมสีนี้าํตาล
(Noboribetsu Bear Park) ตังอยู่บนยอดเขาโนโบรเิบ็ทส ึซงึปัจบัุนหมสีนี ้าํตาลนันใกลส้ญูพันธุแ์ละหาพบไดย้าก
มถีนิกําเนดิอยู่ทไีซบเีรียและเกาะฮอกไกโด ภายในศนูยอ์นุรักษ์ฯ
จะมพีนืทสีรา้งบรรยากาศทจํีาลองใกลค้ลา้ยคลงึกับธรรมชาตสํิาหรับหมสีนี ้าํตาลทอียู่อาศัยมากกวา่รอ้ยตัว



นอกจากนันยังมนีทิรรศการเกยีวกับหมสีนี ้าํตาลใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บความรู ้รา้นอาหาร และรา้นจําหน่ายของทรีะลกึอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่RUTSUSU SKI RESORT ซงึทนีีถอืไดว้า่เป็นสกรีีสอรท์ทสีมบรูณ์แบบในระดับ 4 ดาว
ภายในรีสอรท์ยังมกีจิกรรมทเีกยีวกับหมิะในแบบตา่ง  ๆมากมาย รวมทังมคีอรส์สอนสก ีและมอีุปกรณ์ตา่งๆ
เพอือํานวยความสะดวกใหก้ับนักทอ่งเทยีวอย่างครบครัน นอกจากนียังมอีอนเซ็นทัง In Door และ Out Door อกีดว้ย…
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกตีามอัธยาศัย (ไม่รวมคา่ชดุและคา่อุปกรณ์สกคีะ่)...ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ซบัโปโร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
GRAND PARK OTARU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

วนัทสี ี::
โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ซปัโปโร – ชอ้ปปิงซซึกึโินะ – ชอ้ปปิงทานุกโิคจิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
นําทา่นสู ่โอตารุ เมอืงทา่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงซปัโปโร ซงึมคีวามสวยงามเป็นทเีลอืงลอืดว้ยมลํีาคลองสายเล็กๆ
ไหลผา่นรอบเมอืงใหท้า่นไดส้มัผัสกลนิอายของเมอืงทา่อันงดงามแลบรรยากาศแสนโรแมนตกิ 

เดนิชม คลองโอตารุ
สญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุทไีดรั้บความนยิมถ่ายภาพคูเ่ป็นทรีะลกึเป็นอันดับตน้ของเมอืงมฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง
โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 เป็นคลองทเีกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่ลงสูเ่รือขนถ่าย
แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครงึหนงึทําเป็นถนนหลวงสาย 17
สว่นทเีหลอืไวค้รงึหนงึก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานททีอ่งเทยีวทังยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง
เพอืใหส้ามารถเดนิเลน่ไดอ้ย่างสะดวกสบาย ซงึในชว่งฤดหูนาวโดยเฉพาะสปัดาห ์ทสีองของเดอืนกมุภาพันธจ์ะมกีารสรา้งบา้นหมิะ
และตุก๊ตาหมิะประดับประดา ตลอดทางเดนิและจดุเทยีนในโคม น ้าํแข็งเพอืใหแ้สงสวา่งและความสวยงามในอกีรูปแบบหนงึยามค่าํคนื
นอกจากนันยังมกีารลอยโคมเทยีนรมิคลองเพอืเพมิสสีนัทางการทอ่งเทยีวอกีดว้ย... 

นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคาร เกา่แกส่องชนั ทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดง แตโ่ครง สรา้งภายในทําดว้ยไม ้
พพิธิภัณฑแ์หง่นีสรา้งขนึในปี 1910 ปัจจบัุนนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีกา่แกแ่ละควรคา่แกก่าร อนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต.ิ..

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงซบัโปโร... นําทา่นสู ่ยา่น ซซึกึโินะ ย่านทถีอืวา่คกึคักและมชีวีติชวีาทสีดุของเมอืงซปัโปโร รวบรวมรา้นชอ้ปปิง หา้งสรรพสนิคา้
รา้นกนิดมื และอนื  ๆอกีมากมาย แหลง่ทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น BIG CAMERA
จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI
ขายยาและเครืองสําอางshisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอสิระตามอัธยาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงหันนอกจากนันสถานททีไีม่ควรพลาดคอื แวะชมิราเม็ง ณ ตรอกราเม็ง
ซงึเป็นศนูยร์วมรา้นราเม็งทขีนึชอืวา่อร่อยทสีดุในซปัโปโรใกล ้ๆ กันนัน...

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นทานุกโิคจ ิตังอยู่ในบรเิวณรอบ  ๆสถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร
โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซงึถอืเป็นย่านทคีกึคักและมชีวีติชวีาทสีดุของซปัโปโร
โดยเฉพาะในยามค่าํคนืทมีกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่ง  ๆบนตกึทตัีงอยู่ในย่านแหง่นี นอกจากนันยังเป็นแหลง่ ชอ้ปปิง รา้นอาหาร
ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีตา่ง  ๆทังไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย
จงึไม่แปลกทนัีกทอ่งเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีหง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตปิ์งย่างอาหารทะเล ลมิลอง “ปสูไุว” หรือ “ปยัูกษ์ฮอกไกโด” “ ปทูาราบะ ” “ปขูน”
ตัวโต  ๆสด  ๆรวมทังอาหารทะเลอนื  ๆรับประทานกับพรอ้มผักสดนานาชนดิ ของหวาน เครืองดมื



ทพีกั
SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัทหีา้ ::
ทําเนยีบรฐับาล – หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– ตลาดปลานโิจ - โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์บัโปโร –
ชอ้ปปิงเจอารท์าวเวอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิาทใีชอ้ฐิมากกวา่2.5
ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผา่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80
ปีแตค่วามงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 2454
แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีหง่ จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปี พ.ศ.
2512 ดว้ยความเกา่แกท่อียู่คูก่ับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของ...

จากนันนําชม หอนาฬกิาซปัโปโร หรอื “โทไคได” เป็นหอนาฬกิาทเีกา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนงึ
สรา้งตังแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแตไ่ดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต่
พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบัุนก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ นําทา่นสู ่สวนโอโดร ิเป็นถนนซงึมคีวามกวา้ง 105 เมตร และยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร
สเีขยีวของตน้ไมทํ้าใหส้ถานทแีหง่นีเป็นทนียิมของคนเมอืงในการเดนิเลน่ พักผอ่นหย่อนใจ ปลายสดุของถนนเป็นทตัีงของหอเสาทวีสีงู 147.2
เมตร ภายในบรเิวณนีมรี่องไมด้อก น ้าํพ ุและประตมิากรรมเป็นชนิ  ๆตังประดับอยู่ และทกุปีในฤดหูนาว ณ
สถานทแีหง่นีเป็นทจัีกงานเทศกาลหมิะทมีกีารแขง่ขันการนําหมิะมาสลักแป็นรูปตา่ง  ๆอันเป็นทโีดง่ดังไปทัวโลก...

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลานโิจ ตลาดปลาเกา่แกแ่หง่เมอืงซปัโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่วา่จะเป็น ไขป่ลาแซลมอน ไขห่อยเม่น ปขูน
ปลาสด  ๆทนีียังมรีา้นอาหารเป็นสบิๆรา้นใหท้า่นเลอืกชมิ เมนูยอดฮติคอื “อูน ิดงบรุ”ิ หรือขา้วหนา้ไขห่อยเม่นและปลาแซลมอน
รับประกันความสดอร่อย ททีา่นจะจดจํามริูล้มื ***อสิระรบัประทานอาหารเทยีงทตีลาดปลานโิจ***

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อคโกแล็ตอชิยิะ ทขีนึชอืทสีดุของเมอืงฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยงิ ชโิรอ ิโคอบิโิตะ
บสิกติทมีชีอืทสีดุและเป็นทรีูจั้กกันในหมู่ของผูท้ชีนืชอบขนมซงึทนีีจัดไวเ้ป็นโซน ตังแตป่ระวัตคิวามเป็นมา รวมทังวธิกีารทําช็อคโกแล็ตแบบสดๆ
รวมทังยังมไีอศกรีมช็อคโกแล็ตรสชาตดัิงเดมิใหไ้ดเ้ลอืกซอืกันอกีดว้ย...

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) พพิธิภัณฑเ์บยีรแ์หง่แรกและแหง่เดยีวในญปีุ่ นตังอยู่ในซปัโปโร
สรา้งขนึในชว่งกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหลง่ผลติเบยีรช์อืดังทสีง่ออกไปทัวประเทศและยังคงไดรั้บความนยิมอย่างตอ่เนือง
แมท้นีีจะถูกดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑแ์ลว้..อาคารพพิธิภัณฑส์รา้งดว้ยอฐิกอ้นสแีดงแบง่เป็น 3 ชนั
ภายในจัดแสดงความเป็นมาของเบยีรใ์นประเทศญปีุ่ น กรรมวธิกีารผลติตังแตขั่นตน้จนกลายเป็นน ้าํเบยีร์
และผลติภัณฑบ์รรจตุา่งๆทเีคยใชตั้งแตค่รังอดตีมาจนถงึปัจจบัุน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ.ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตอ์าหารญปีุ่ นแบบบารบ์คิวิ ปิงยา่ง ใหท้า่นเลอืก เนอืหมู เนอืไก ่เนอืววัคดัพเิศษ
อาหารทะเลสด ๆ ยา่งบนกระทะรอ้น พรอ้มเครอืงเคยีง ผกัสด อดุง้ ซุปมโิสะ ซูชแิบบดงัเดมิขา้วปนัหนา้ตา่ง ๆ รวมทงัไอศกรมี
และผลไมต้ามฤดกูาล แบบไมอ่นั 

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิง ณ JR TOWER แหลง่ทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น BIG CAMERA
จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI
ขายยาและเครืองสําอาง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก เชน่ ขนมตา่งๆซงึฮอกไกโด ไดช้อืวา่มขีนมทอีร่อยและมชีอืเสยีงไปทัวโลก เชน่
Jaga Pokkuru ดว้ยความอร่อยและเสยีงปากตอ่ปากจากผูช้มิทังหลาย ทําใหข้ายดถีงึขนาดทจีะตอ้งจํากัดจํานวนซอืตอ่คนตอ่ครังกันเลยทเีดยีว /
Marusei Butter Sando เป็นบสิกติกรอบ ประกบกับไสค้รีม White Chocolate และลกูเกด / Choko Sosu Shu ชคูรีม
สว่นผสมทลีงตัวของครีมสด ททํีามาจากนมของฮอกไกโด กับช็อกโกแลตทมีรีสชาตไิม่หวานจนเกนิไป
แลว้นอกจากนียังมขีองฝากทไีม่ควรพลาดเชน่ POCKY และ KITKAT รส เมลอ่น

ทพีกั
SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัทหีก ::



สนามบนิชโิตเซ ่– สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม

10.45 น.
เดนิทางจากสนามบนิชโิตเซ ่โดยเทยีวบนิ TG 671

16.45 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี2 เมษายน 2561 เวลา 17:38 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายเหตนุอกเหนอืการควบคมุอนัเนอืงมาจาก ภยัจลาจล ประทว้ง ความไมส่งบทางการเมอืง
ปัญหาการจราจรอบุัตเิหต ุ” ภยัธรรมชาต”ิ  เช่น น ้าํท่วม พายหุมิะถลม่ พายทุะเลทราย พายทุอรน์าโด พายเุฮอรเิคน ภเูขาไฟระเบดิ แผน่ดนิไหว สนึาม ิ
หรอืปัญหาอนืๆ เช่น โรงไฟฟ้านวิเคลยีรร์ะเบดิ การลา่ชา้ การยกเลกิเทยีวบนิ หรอืความผดิพลาดของสายการบนิ เครอืงบนิขดัขอ้ง แตเ่ราจะแกไ้ขใหด้ทีสีดุ
2.บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ตอ่สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล
ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทที่านเดนิทางไป 3.โรงแรม ยานพาหนะ มอือาหาร ทุกพเีรยีดคณุภาพเหมอืนกนัหมด
ราคาทัวรแ์ตกตา่งกนัเนอืงจาก ช่วงวันหยดุนักขตัฤกษ์ สงกรานต ์ปีใหม ่ราคาตวัเครอืงบนิ ราคาโรงแรม ราคายานพาหนะ แพงมากกวา่ช่วงปกติ
กรณุาเขา้ใจในบรบิทนกีอ่นวางเงนิมดัจํานะคะ 4.บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดทนัีงบนสายการบนิ หากลกูคา้ในกรุป๊สง่เลม่ พาสปอรต์ไมถ่งึ 15 ท่าน
ทางการบนิไทยไมร่บัจัดทนัีงลว่งหนา้ อาจตอ้งนังแยกกนัทังกรุป๊ แตท่างเราจะพยายามจัดใหส้มาชกิแตล่ะบา้นไดนั้งดว้ยกนัคะ่ โปรดทราบ!!!
สายการบนิไมร่บัจอง LONG LEG ทุกกรณคีะ่ 5.หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 6.เนอืงจากโรงแรมในญปีุ่ น หอ้งพกัมขีนาดคอ่นขา้งเลก็
เรยีนแนะนําวา่ใหจ้องหอ้งพกัแบบเดก็เสรมิเตยีงจะสะดวกกวา่ หากท่านจองหอ้งแบบเดก็ไมม่เีตยีงแลว้ตอ้งการเปลยีนภายหลงั อาจไมม่หีอ้งวา่งคะ่
7.บรษัิทฯและตวัแทนของบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการทัวร ์รายการอาหารตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถาณการณ์
ขอ้จํากดัทางภมูกิาศ และเวลา ณ. วันทเีดนิทางจรงิ ทังนบีรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 8.บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมข่ายแกล่กูคา้ทเีคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่า่รกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทรีงัเกยีจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดูจาหยาบคาย
ดมืสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้นื เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้นื ชักชวนผูอ้นืใหก้อ่ความวุน่วายในทัวร์
ฯลฯ(เพอืความสขุของผูเ้ดนิทางสว่นใหญ)่ 9.ท่านทเีดนิทางช่วงปีใหม ่เทศกาลวันหยดุยาวคนญปีุ่ น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแนน่ตามสถานทที่องเทยีวตา่งๆ
รา้นอาหารคนเยอะ หรอืในช่วงฤดหูนาวฟ้ามดืเร็ว รวมถงึช่วงปีใหมร่า้นคา้จะปิดบางสว่น รา้นอาหารปิดเร็วกวา่ปกต ิขอใหท้่านทําความเขา้ใจกอ่นจองทัวรค์ะ่
10.โรงแรมในญปีุ่ น ไมม่บีรกิรยกกระเป๋า ขอความรว่มมอืจากทุกท่านดแูลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมทอียูใ่นเมอืง ถนนคอ่นขา้งแคบ
รถบัสไมส่ามารถจอดหนา้โรงแรมได ้จําเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 11.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน
12.หากเกดิกรณทีรพัยส์นิหรอืเอกสารสว่นตวัสญูหายซงึจะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวรห์รอืคณะทสีญูหายใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบสว่นบุคคล
13.มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใิหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงชอืกาํกบัเท่านัน
14.กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษทสีนามบนิ เช่น ววิแชร ์กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน 15.การเดนิทางไปท่องเทยีวในช่วงวันหยดุเทศกาล
หรอืวันเสาร-์อาทติยข์องญปีุ่ น อาจเจอสภาพจราจรตดิขดัสง่ผลใหเ้วลาในการท่องเทยีวและชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุพนิจิของมคัคเุทศก์
และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ขอความรว่มมอืจากทุกท่านทบีางครงัตอ้งเรง่รบี เพอืใหท้ันท่องเทยีวครบตามโปรแกรม
16.ตามกฏหมายของญปีุ่ นอนญุาตใหค้นขบัรถทํางานวันละไมเ่กนิ 12 ชัวโมง เช่น เรมิงานเวลา 08.00 น. ตอ้งเลกิงานเวลา 20.00 น.
ทังนบีรษัิทฯอาจเจรจาเพมิเตมิเวลาใหต้ามความเหมาะสม จงึขอใหทุ้กท่านกรณุาตรงตอ่เวลาทุกครงัทมีกีารนัดหมาย
17.กรณอีอกตวัแลว้ลกูคา้มเีหตทุไีมส่ามารถเดนิทางได ้
ทางสายการบนิไมอ่นญุาตใหเ้ปลยีนชอืในทุกกรณแีละบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บรกิารทังหมดเนอืงจากเราไดช้ําระคา่โรงแรม อาหาร
และพาหนะลว่งหนา้ไปแลว้ (ทังนขีนึอยูก๋บัเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิ) 18.เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั
จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั
19.โรงแรมในญปีุ่ นหอ้งสว่นใหญเ่ป็นเตยีงแบบ Twin แตล่ะโรงแรมมเีตยีงแบบ Double Bed นอ้ยมาก และไมใ่ช่ขนาด KING SIZE BED ท่านทตีอ้งการหอ้งแบบ
Double Bed หอ้งพกัอาจตอ้งแยกชันจากหอ้งพกัแบบ Twin รวมถงึบางหอ้งเป็นหอ้งปลอดบุหร ีแตอ่าจมกีลนิบุหรรีนุแรง หากท่านตอ้งการเปลยีนหอ้ง
กรณุาแจง้ทไีกดไ์ดเ้ลยคะ่ (ทังนขีนึอยูก่บัจํานวนหอ้งวา่งในวันนันดว้ย หากมหีอ้งวา่งกส็ามารถเปลยีนไดค้ะ่) 20.กรณทีมีกีารจัดงานประชุมนานาชาต ิ(Trade
Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดทพีกันอกเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
แตจ่ะคาํนงึถงึมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทลีกูคา้จะไดร้บัเป็นสาํคญั 21.โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building
หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั
22.กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศรวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด 23.ในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก
หรอืเขา้ประเทศ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 24.ในการเดนิทางแตล่ะครงัตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทาง 20 ท่านขนึไป
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่บรกิารเพมิ หรอืไมม่หีวัหนา้ทัวรร์ว่มเดนิทาง หากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน
และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน 25.ทางบรษัิทฯจะชดเชยเงนิคนืไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 26.ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง 27.ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้
เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด
28.บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทสีายการบนิอนมุตัโิดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
29.บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเลอืนวันเดอืนทางของท่าน ในกรณไีมส่ามารถออกเดนิทางได ้30.ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่บรกิารเพมิหากมกีารปรบัขนึของภาษีน ้าํมนั
31.ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงสายการบนิเป็นระดบัเทยีบเท่า



เงอืนไขการจอง

1.ในการจองครงัแรก มดัจําท่านละ 20,000 บาท หรอืทังหมด สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน 2.หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน
ตอ้งชําระราคาทัวรท์ังหมด

อัตราคา่บรกิารนรีวม

1. ตวัเครอืงบนิชันหมูค่ณะทัศนาจร ไป – กลบั ตามรายการทรีะบุไว ้2. ภาษีสนามบนิท่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 3.
คา่ใชจ้่ายในตา่งประเทศ 3.1 คา่ทพีกัตลอดการเดนิทางตามทรีะบุ 3.2 คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ 3.3 คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบุ 3.4
คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆทรีะบุ 4. มคัคเุทศกบ์รกิารอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 5. น ้าํดมืวันละ 1 ขวด / ท่าน 6. ประกนัภยัอบุัตเิหต ุ1,000,000 บาท
(ในกรณเีสยีชวีติ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแลว้เขา้รบัการรกัษา)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพมิ 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษี

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาํหรบัชาวตา่งประเทศ

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถวนัละ 500 เยน หวัหนา้ทัวรว์นัละ 50 บาท

เงอืนไขการเดนิทาง

1) หากท่านไดช้ําระคา่มดัจําทัวรเ์ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิยัททีําใหท้่านไมส่ามารถ เดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหแ้กท่่านได ้
เนอืงจากบรษัิทฯไดช้ําระคา่ มดัจําทนัีงของสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ดาํเนนิการ คา่เอกสารและ คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้แลว้
หากมเีหตสุดุวสิยัททีําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิท ฯ จะขอคนืคา่บรกิารใหท้่านในอตัราดงัตอ่ไปน ี•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน หกัคา่มดัจํา 50%
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน หกัคา่มดัจํา 100% •ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 7 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่บรกิารทังหมด 2)
กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงวันหยดุยาว เทศกาล ปีใหม ่สงกรานต ์วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทจําเป็นตอ้งจ่ายเงนิคา่ตวัใหก้บัสายการบนิเตม็จํานวนลว่งหนา้
รวมถงึคา่ทพีกัในตา่งประเทศ เพอืเป็นการยนืยันทนัีง ดงันันหากท่านยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ไมว่า่จะกวีันกต็าม จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื
คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆทังสนิ 3) กรณวีซีา่ไมผ่า่น (ท่านไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้งและตรงตากาํหนดเวลา)
ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 2,000 บาทตอ่ท่าน 4) หากท่านใดมเีหตสุดุวสิยัททีําใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้
บรษัิทฯยนิดใีหท้่านเปลยีนแปลงผู ้เดนิทางได ้แตอ่าจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ เช่น คา่เปลยีนชอืทนัีงของสายการบนิ และคา่ใชจ้่าย ตา่งๆ ทเีกดิขนึจรงิ
แตข่อสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดโดยเดด็ขาด 5) ในกรณไีมผ่า่นการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงไทยและญปีุ่ น ไมว่า่ดว้ย เหตผุลใดๆกต็าม บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ 100%

รายละเอยีดเกยีวกับการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นสําหรับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีารถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ประเทศญปีุ่ น

ตวัอยา่งของเอกสารมดีงัตอ่ไปน ี
1.บัตรโดยสารเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น 2.สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น เช่น เงนิสด
บัตรเครดติ เป็นตน้ 3.ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ
4.กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น 5.หลกัฐานการทํางานทสีามารถยนืยันวา่ท่านมกีารทํางานทชีัดเจนอยูใ่นประเทศไทย เช่น
หนังสอืรบัรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็นตน้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (กรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่
1.หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่่าํกวา่ 6 เดอืน 2.กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฏหมาย
และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนัเท่านัน 3.ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน



4.เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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