
#13060 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 7 วัน 5 คืน หุบเขาจิโกกุดานิ
เขาฮาโกะดาเตะ สวนสัตวอาซาฮิยามะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด โนโบริเบ็ตสึ ฮาโกดาเตะ โมโตมาจิ ตลาดเชาฮาโกดาเตะ ปอม
โงเรียวคาคุ ภูเขาไฟโชวะชิงซัง กระเชาอุซุซัง ศูนยอนุรักษหมี ทะเลสาบโทยะ
โรงงานช็อคโกแลต ตลาดปลาโจไก สุนัขลากเล่ือน ถนนคนเดินเฮวะ คลองโอตารุ
เนินพระพุทธเจา ทานุกิโคจิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - ฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ
- โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น   

Hakodate
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคาคุ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน -
ฟารมหมีสีน้ําตาล - ทะเลสาบโทยะ - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Toya Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - ออน
เซ็น   

Art
Asahikawa
หรือเทียบ
เทา

5 สวนสัตวอาซาฮิยามา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - ฟูราโน - สุนัขลากเลื่อน - หมูบาน
หัตถกรรมฟูราโน (นิงเก้ิลเทอเรส) - ลานสกี - ถนนเฮวะ - อิออนฮอกไกโด   

Art
Asahikawa
หรือเทียบ
เทา

6 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - รานเลอเตา - JTC DUTY
FREE - เนินแหงพระพุทธเจา - ทานูกิโคจิ - ยานซูซูกิโนะ   

Sapporo
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 ฿49,999 ฿49,999 ฿49,999 ฿15,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ -
ฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโก
ดาเตะ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร
เช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมท้ังแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความ
สะดวก

23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
6.50 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ ***

นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและน้ําแรท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะ ฮอกไกโด ซ่ึงมีน้ํารอนท่ีแตกตาง
กัน 11 ชนิด นับเป็นน้ํารอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของญ่ีป ุน ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยโรงแรมและท่ีพักสไตล
ญ่ีป ุนเรียวกังมากมาย

นําทานชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ซ่ึงเกิดจากภูเขาไฟท่ียังไมดับ ถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกล่ินของกํามะถัน ชม
บอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติท่ียังคงอยู

บาย

่



รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใต
ของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศน ท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีทาเรือสําหรับ
เปิดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเป็นอยางมาก มียานท่ี
อยูอาศัยของชาวตางประเทศ และปอมสไตลตะวันตก

แลวนําทานเดินชมเมืองท่ี ยานเมืองเกาโมโตมาจิ (Motomachi District) แตกอนบริเวณทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ เป็น
ทาเรือแรกท่ีเปิดใหมีการคาระหวางประเทศในปี 1854 ในชวงสิ้นสุดยุคญ่ีป ุนแบงแยก ดังนั้นทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย
จีน และชาติตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะแหงน้ี

จากนั้นใหทานเดินชมโกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงท่ีเคยใชคาขาย
ในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปป้ิง รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ีใหบรรยากาศเกา ๆ
นอกจากรานขายของท่ีระลึกท่ีทันสมัย เสื้อผาแฟชั่น รานขายอุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลาน
เบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย

แลวนําทานเดินทางไปยังยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มีความสูง 334 เมตร ตั้งอยูในปาทางตอนใตของปลาย
คาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ีทองฟาโปรงท้ังกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีงดงามบนยอด
เขามีจุดชมวิวมีรานกาแฟ รานจําหนายของท่ีระลึก

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พักท่ี Hakodate Hotel หรือเทียบเทา

อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญ่ีป ุน (ออนเซน)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ

โนโบริเบทสึ

หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ท้ังออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา
และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

ฮาโกดาเตะ

ยานโมโตมาจิ

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

ภูเขาฮาโกดาเตะ

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงขึ้นชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็นเมืองท่ีเปิดทาเรือเพ่ือแลกเปล่ียนกับชาวตางชาติเป็นเมืองแรก

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตั้งแตสถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho บริเวณน้ีเป็น
เนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนท่ีตัดขึ้นสูดานบน จะทําใหเห็นวิว
ทิวทัศนของทาเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของพอคาตางชาติท่ีเขามาทําการคาขายกับ
ญ่ีป ุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึ้นมา สิ่งกอสรางบริเวณน้ีจึงมีท้ังโบสถ วัด สถานกงสุลเกา
รวมท้ังอาคารรานคาบานเรือนท่ีกอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

เป็นโรงเก็บของ ในปัจจุบันถูกสรางขึ้นมาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้งใหญเมื่อ
ปี1907 และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปท่ีเรียงรายรอบ
อาว และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขาย
ของท่ีระลึกนารักมากมาย

เป็นภูเขาประจําเมืองฮาโกดาเตะ มีความสูง 334 เมตร ตั้งอยูในปาทางตอนใตของปลาย
คาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ีทองฟาโปรงท้ังกลางวันและกลางคืน
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีงดงาม นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุด
รวมกับภูเขาอินาซะ ท่ีนางาซากิ และภูเขารอคโค ท่ีโกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว รานกาแฟ
รานจําหนายของท่ีระลึก และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปิดใหบริการ

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Hakodate Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคะคุ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง -
กระเชาภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟารมหมีสีน้ําตาล - ทะเลสาบโทยะ -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ชวงตึก เปิดเป็นประจําทุกวัน
ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูอลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมท้ัง
ผลไมตามฤดูกาล บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมน
ทะเลและไขปลาแซลมอน)

นําทานถายรูปและชมปอมโงเรียวคาคุ หรือ ปอมดาว 5 แฉก เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญรูปดาว ซ่ึงสามารถมองเห็นได
จากมุมสูง ลักษณะปอมจะเป็นสไตลตะวันตก บริเวณสวนเขาชมฟรี หากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ
840 เยน

บาย

รับประทานอาหารเท่ียงแบบ JAPANESE SET

นําทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหม มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึ้นโดย
การเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหวางปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ
ปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ

จากนั้นนําทาน น่ังกระเชาไฟฟาขึ้นสูยอดเขาอุสุ เพ่ือชมทิวทัศนแบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ทานสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)

ภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และภูเขาไฟอุสุ (Usuzan)

จากนั้นนําทานชม ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล (BearPark) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเท่ียวสามารถเย่ียมชม
ลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว หากใคร
ตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และ
ไดยินเสียงและกล่ินของหมีผานรูระบายอากาศเล็ก ๆ

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหงชาติชิโกทสุ เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากแองปาก
ปลองภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญอันดับสามของญ่ีป ุน และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจนปิดกั้นทางน้ําไหลไมให
ออกจากทะเลสาบได ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพทิวทัศน ท่ีสวยงามอยางย่ิง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปู

พักท่ี Toya Hotel หรือเทียบเทา

อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญ่ีป ุน (ออนเซน)

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พบกับเหลาพอคาแมคาท่ีคัดสรรผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของตัวเอง
เอง มาใหเราเลือกซ้ือกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซ้ืองายขายคลองแบบชาวบาน รอ
ตอนรับพวกเราอยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ท่ีเป็นคนเรียบงาย นารัก
และอัธยาศัยดี ใครท่ีพอพูดภาษาญ่ีป ุนได ก็ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ นอกจากน้ียังมี
สวนจัดงานอีเวนท และ Food court ท่ีมีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย



หอคอยโกเรียวคาคุ
หอคอยโกเรียวคาคุ เป็นหอคอยเกาท่ีสรางขึ้นตั้งแตปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะ
เรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลายเป็นหอคอย
ท่ีทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันท่ี 1 เมษายน ปี 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง
107 เมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  เมนู JAPANESE SET

ภูเขาไฟโชวะชินซัง

กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

ทะเลสาบโทยะ

 บาย

เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหมขางภูเขาไฟอุสุ มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึ้นโดยการ
เกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมี
ควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟน้ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากจุด
ชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซัน

เป็นกระเชาท่ีพาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติท่ี
งดงาม และสามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบชื่อดังของญ่ีป ุน

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล เป็นอีกหน่ึงแหงท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากใน
เกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี สามารถให
อาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสี
น้ําตาลแสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนา
รอนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ป่ันจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอัน
งดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลน
ได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซ่ัน ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมี
การจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน



วันท่ี 4 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด - ออนเซน

 หมายเหตุ บริเวณสวนเขาชมฟรี หากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ 840 เยน

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปู

 Toya Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

เชาน้ีนําทานเดินทางสู โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานท่ีผลิตชอคโกแลตท่ีขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ
SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวท่ีเป็นท่ีนิยมท่ัวท้ังเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไม
รวมตั๋วคาเขาชมภายใน)

จากนั้นนําทานชม อดีตศาลาท่ีวาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษท่ีมีหลังคายอด
แหลมและกรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

จากนั้นนําทานชมหอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร
มีหนาปัดนาฬิกาท้ังสี่ดานท่ีทําจากอเมริกา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีนักทองเท่ียวท่ัวโลก
รูจัก และนิยมถายรูปเป็นท่ีระลึก

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน
เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล
ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ Donburi

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนู ชาบู

จากนั้นนําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซ่ึงเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคา
สําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและ
สินคาท่ัวไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

พักท่ี Art Asahikawa หรือเทียบเทา

อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญ่ีป ุน (ออนเซน)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 สวนสัตวอาซาฮิยามา - ตรอกราเม็ง หรือ หมูบานราเมน - ฟูรา
โน - สุนัขลากเล่ือน - หมูบานหัตถกรรมฟูราโน - ลานสกี -
ถนนเฮวะ - อิออนฮอกไกโด

อิสระใหทานถายรูปโรงงานช็อคโกแลตบริเวณดานนอก ไมรวมตั๋วคาเขาชมภายใน

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

ตลาดปลาโจไก

เป็นโรงงานสุดนารักท่ีมีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหนา ท่ีน่ีประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนียแลนด นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิตเป็นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมท้ังชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลอง
ล้ิมชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจาก
สถานท่ีตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือ
เป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด บาย

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง
และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

ออนเซ็น คํ่า

 Art Asahikawa หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม สวนสัตวอะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท่ีมีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ
กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณท่ีไม

่ ้ ่



เหมือนสวนสัตวแหงอ่ืน ๆ ไฮไลท ไดแก การเดินขบวนพาเหรดของเหลาเพนกว้ิน และโดมแกวขนาดเล็กท่ีอยูตรงกลางของโซน
หมีขั้วโลกและหมาปา

นําทานเดินทางสู “หมูบานราเมง” หมูบานราเมนอะซาฮิคาวะ ไดถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาวาท้ัง 8 รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบานราเมนท่ีรวบรวมรานดังขั้นเทพไวในท่ีเดียว และ
ยังมีหองเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูท่ีสนใจไดมาศึกษาอีกดวย

บาย

พาทานชิมราเมงรานดัง ณ หมูบานราเมงตามอัธยาศัย

นําคณะเดินทางสู “เมืองฟุราโน” (Furano) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแหงประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ
จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาท่ีเป็นหิมะก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ

นําทาน ชม “สุนัขลากเล่ือน” ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน ใหทานถายรูปกับสุนัขลากเล่ือน ฟรี!!! (ไมรวมคากิจกรรมตางๆ)

จากนั้นนําทานเดินทางสู นิงเกิ้ลเทอเรส(Ningle Terrace) เป็นหมูบานเล็กๆท่ีตั้งอยูตรงขามโรงแรม New Furano
Prince Hotle ซ่ึงจําหนายสินคาพ้ืนเมืองจําพวกงานฝีมือตางๆ สินคาไอดีเกๆ ท่ีอยูในรานท่ีทําเป็นกระทอมไมเล็กๆทามกลางปา
ท่ีรมรื่น เชื่อมตอดวยสะพานไม ภายในรานก็จะมีคนทํางานฝีมือใหชมพรอมท้ังจําหนายสินคา

จากนั้นนําทานสู ลานสกี ทานสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมท่ีมีบริการอยูท่ีน่ี ท้ังแบบ Snow Raft เรือยางขนาดใหญ
ท่ีสามารถน่ังเป็นกลุม หรือเด่ียว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาท่ีกําหนด และยังมี Banana Boat ท่ีลากดวยสโนวโมบิวท่ีลากซิก
แซกตามสันเนิน สรางความสนุกสนานตื่นเตนไดมากเลยทีเดียว และ Sled สําหรับพาหนะสวนตัว ท่ีไหลลงจากเนินสูง โดยใช
ขาของผูเลนในการบังคับทิศทางความชาเร็ว และยังมีกิจกรรมหิมะตางๆ เชน ขับรถสโนวโมบิว (ราคาไมรวมอุปกรณเครื่องเลน
ตางๆ)

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิงยานใจกลางเมืองบริเวณชอปป้ิงยานถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดินหลักของเมือ
งอะซาฮิกาวะ สองขางทางเต็มไปดวยรานคาท่ัวไป หางสรรพสินคา รานแบรนดเนม และในฤดูรอนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม
และอ่ืน ๆ มาเปิดขายกันอยางคึกคัก

และทานสามารถเดินขามฝ่ังถนนมายัง อิออนมอลล (Aeon Mall) เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตาง
ชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย ซ่ึงบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตาง
ชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหารบริการ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ภายในศูนยอาหารของอิออน มอลล

พักท่ี Art Asahikawa หรือเทียบเทา

อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญ่ีป ุน (ออนเซน)

สวนสัตวอาซาฮิยามา

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด บรรดาสัตวท่ีอยูภายในสวนสัตวจะไดอยูภายใต
สภาพแวดลอมท่ีเป็นธรรมชาติเพ่ือใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขาออกมาไดโดยไมทําให
สัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเท่ียว
ท่ีไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็นท่ีระลึก

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ไดถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาวาน้ีมีรานราเมง 8 รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบาน
ราเมนท่ีรวบรวมรานดังขั้นเทพไวในท่ีเดียว โดยราเมนท่ีอาซาฮิคาวานั้น เป็นราเมนท่ีมี
ประวัติมายาวนาน สามารถนับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมงขึ้นชื่อท่ีไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนา
นกวาทศวรรษ

 บาย



ลานสกีราคาไมรวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆ

่

ฟูราโน

สุนัขลากเลื่อน

หมูบานหัตถกรรมฟูราโน (นิงเกิ้ลเทอเรส)

ลานสกี

ถนนเฮวะ

อิออนฮอกไกโด

เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ซ่ึงในเดือนกรกฎาคมจะเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดใน
การชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับ
เลนสกีเน่ืองจากเป็นอีกเมืองท่ีมีหิมะลงพอสมควร

เป็นพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะโดยใชสุนัขฮักกี้ลากรถเล่ือน

เป็นหมูบานหัตถกรรมกลางปาใหญ และเป็นแหลงชอปป้ิงนารักๆ ท่ีขายเฉพาะสินคา
หัตถกรรม กระทอมแตละหลังจะขาย ของทํามือท่ีแตกตางกันไป เชนบานภาพเขียน บาน
เครื่องแกว บานแกะสลักไม เหมาะกับการถายรูป เดินพักผอน

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวา สองขางทางเต็มไปดวยรานคาท่ัวไป หางสรรพ
สินคา รานแบรนดเนม และในฤดูรอนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม และอ่ืนๆมาเปิดขาย
กันอยางคึกคัก ซ่ึงถนนแหงน้ีเป็นแนวแบงเขตระหวางยานธุรกิจทางฝ่ังตะวันออก กับ
ยานรานอาหาร และคลับ บาร ทางฝ่ังตะวันตก เริ่มเปิดตั้งแตปี 1972 นับเป็นแหงแรก
ของญ่ีป ุนท่ีจัดใหเป็นถนนคนเดินแบบถาวร และยังมีระบบทําความรอนท่ีพ้ืนเพ่ือไมใหน้ํา
แข็งจับจนล่ืนในชวงฤดูหนาว

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอีออน ท่ีใหคนเขามาเลือกซ้ือขอนานาชนิด รวมถึงของแบ
รนดเนมตางๆ ท่ีมีครบครัน

 คํ่า  Art Asahikawa หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว
- รานเลอเตา - JTC DUTY FREE - เนินแหงพระพุทธเจา -
ทานูกิโคจิ - ยานซูซูกิโนะ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยท่ีหมูบานราเมง

อิสระอาหารค่ํา ภายในศูนยอาหารของอิออน มอลล

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุท่ีไดรับความนิยมถายภาพ มีฉากหลัง เป็นหลังคาอาคารกออิฐแดงอิสระให
ทานรูปเป็นท่ีระลึก

จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ท่ีรวบรวมกลองดนตรี
และเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคาพ้ืนเมืองงานฝีมือตาง ๆ เพลิดเพลินไป
กับรานขายกลองดนตรี ซ่ึงมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลงตาง ๆ ไดดวยตัวของทานเอง
รานขายเครื่องแกว ท่ีมีตั้งแตกระด่ิงแกวอันจ๋ิวไปจนถึงโคมระยา

และยังมีอีกหน่ึงรานท่ีทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAO รานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไม
ท่ีแสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา น้ําหอม ตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาอัน
สมควร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เนินเขาพระพุทธเจา ภายนอกท่ีเราเห็นเพียงเศียรของพระพุทธรูปเทานั้น เมื่อเดินเขามาใกลขึ้น
เรื่อยๆ องคพระก็จะคอยๆ ปรากฏใหเห็นมากขึ้น จนเมื่อสุดทาง เมื่อผูมาสักการะแหงนหนามองขึ้นไป ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบ
ท้ังองค ในแตละฤดูกาลก็จะใหอารมณแตกตางกันออกไป ฤดูใบไมผลิก็จะรูสึกไดถึงความเขียวจี ชวงซัมเมอรก็จะเห็นเป็นทุง
ลาเวนเดอรสีมวงออนๆ ฤดูหนาวท่ีหิมะตกก็จะเห็นเนินเป็นพรมสีขาว เรียกไดวาเป็นศิลปะท่ีรังสรรคดวยธรรมชาติอยางแทจริง

และในบริเวณใกลเคียงทานจะไดพบกับ รูปป้ันหินโมไอ กลุมหินสโตนเฮนจ (Stonehenge) ใหทานไดสักการะและอิสระ
กับการถายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิงท่ียาน ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของ
ใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือ
หิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา

หรือจะเดินเลนชมเมืองท่ี ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ียานกินด่ืมท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร มั่งค่ังดวยรานคาและ
แวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปท่ีซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน
สามารถเลือกรานตามความชอบ ท้ังชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

พักท่ี SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

รานเลอเตา

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

เป็นรานขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ ซ่ึงมีเมนูขนมหวานและเคกขายในแตละวันมากกวา
50 ชนิด โดยสั่งเมนูท่ีชั้นลาง แลวชั้นบนจะเป็นท่ีน่ังรับประทาน ซ่ึงจุไดมากกวา 100 คน
สวน ชั้นบนสุดจะเป็นหอคอย ท่ีลูกคาสามารถ ขึ้นไปชมทิวทัศนโดยรอบไดฟรี!

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

JTC DUTY FREE

เนินแหงพระพุทธเจา

 บาย

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

ตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีป ุน ถือวาเป็นผลงานการสรางชิ้นเอก
อีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีป ุนเจาของรางวัลพริตซ
เกอรท่ีถือวาท่ีสุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอมรอบรูปป้ันพระพุทธ
รูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ีลอมรอบจะมีคอยๆลาด
ลง อีกท้ังรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนท่ีจะสามารถเห็นตน
ลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ี
ลงตัวระหวางสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลว
ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกท่ีหาดูไดเฉพาะท่ีน่ีเทานั้น



วันท่ี 7 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

่ ่ ่

ทานูกิโคจิ

ยานซูซูกิโนะ

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ เป็นยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีป ุน เต็มไปดวยรานคา
บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ปายรานคาสวางไสว
ยามค่ําคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาล
หิมะ เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง ประจําทุกปี

 คํ่า  Sapporo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

หากโรงแรมเตรียมอาหารเชาไมทัน ขออนุญาตจัดเป็น BOX SET

07.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระออกเดินทางจาก
เมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง) *บริการ
อาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานชิโตะเซะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ เมนู BOX SET

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
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โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
 

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
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จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1.  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.  สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.  กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

หมายเหตุ
ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

ราคา INFANT ทานละ 15,900 บาท

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอน  เฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


