


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ฮอกไกโด	-	โนโบริเบทสึ	-	จิโกกุดานิ	-	ฟารมหมีสี
น้ําตาล	-	คิโรโระ	สกีรีสอรท	-	ออนเซ็น

พักที่	THE
KIRORO,	A
TRIBUTE
PORTFOLIO
HOTEL
(HOKKAIDO)	
(ระดับ	5	ดาว)

3 คิโรโระ	สกีรีสอรท	-	กระเชากอนโดลา	-	ระฆังแหงความรัก

พักที่	THE
KIRORO,	A
TRIBUTE
PORTFOLIO
HOTEL
(HOKKAIDO)	
(ระดับ	5	ดาว)

4
เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	เมืองซัปโปโร	-
ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	สวนโอโดริ	-	ซัปโปโร
ทีวีทาวเวอร	-	ทานูกิโคจิ	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่
MERCURE
SAPPORO
HOTEL	หรือ
(เทียบเทา	4
ดาว)

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด

พักที่
MERCURE
SAPPORO
HOTEL	หรือ
(เทียบเทา	4
ดาว)

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

14	ก.พ.	61	-	19	ก.พ.	61 ฿58,700 ฿58,700 ฿55,700 ฿10,900



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	ผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึ้น

เครื่องกอนเวลาเครื่องออก	30	นาที

ชวงคํ่า
20:30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4	เคานเตอร	D

ประตูทางเขา	2	สายการบินไทย	(TG)	กรุณาสังเกตป ายรับคณะเดินทาง	HAPPY	TOGETHER	โดยมีเจา
หนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และ	อํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอินทแดทุกทาน
23:55	น.	บินลัดฟาสูประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	670	(บริการอาหารและเครื่อง

ดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5.30	ชัว่โมง	เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ชัว่โมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08:20	น.	ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุนดินแดนอาทิตยอุทัย	หลังผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	และรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองโนโบริเบ็ทสึ	เมืองที่เต็มไปดวยบอน้ําแรที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด	ซึ่งไดมี

แหลงกําเนิดน้ําออนเซ็น	ออนเซนโนโบริเบทสึ	เป็นผลพลอยไดที่เกิดจากการระเบิดของปากปลองภูเขาไฟที่มี
เสนผานศุนยกลางที่ยาวถึง	450เมตร	และทุกๆนาทีจะมีน้ํารอนผุดออกมามากถึง	3,000ลิตร�และน้ําที่ไหลออก
มาก็รอนมาก	วัดสูงสุดไดมากกวา130℃	ถาไดเดินไปตามทางจนถึงในสุด	จะพบวาบริเวณรอบๆเต็มไปดวยไอ
น้ําจนไมสามารถมองอะไรเห็น	และจากหอคอยเราก็สามารถมองเห็นการพุงตัวขึน้มาของแกสภูเขาไฟ	และน้ํา
รอนไดพรอมกับไดกลิ่นของกํามะถัน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	จิโกกุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	…	มาจองตากันสัก	1	นาทีไหม?	ณ	หุบเขา

นรก…	(ฉากหน่ึงในภาพยนตรแฟนเดย…แฟนกันแควันเดียว)
นําทานเที่ยวชม	บอโคลนเดือดธรรมชาติ	ที่กระจายอยูเต็มบริเวณ	ซึ่งเกิดจากความรอนใตพิภพที่ผุดขึน้มา

ไมขาดสาย	ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบอโคลนอยางใกลชิด	นอกจากน้ันยังมีศาลเจาซึ่งแมจะมีขนาด
เล็กแตชาวบานก็ใหความเคารพนับถือเป็นอยางมาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ฟารมหมีสีน้ําตาล	ซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยูแถวไซบีเรียและที่มีอยูที่เกาะฮอกไกโด

เทาน้ัน	ปัจจุบันน้ีไดกลายเป็นสัตวใกลสูญพันธ	และหาดูไดยากเต็มที	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับความนารัก
ของเหลาหมีสีน้ําตาลที่จะคอยมาขออาหาร	อยางนารักนาชัง	ใหทานไดสัมผัสใกลชิดกับหมีสีน้ําตาล	อิสระให
ทานไดเลือกชมและซื้อของที่ระลึกตางๆ	ของที่น่ีกับเวอรชั่นหมีสีน้ําตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ



จากน้ันเดินทางสู	คิโรโระรีสอรท	ยังไดรับการจัดอันดับจาก	National	Geographic	ใหเป็น1	ใน	20	สถานที่
ทองเที่ยวที่ดีที่สุดแหงปี	2016	หรือ	2016	Best	of	The	World	List	ที่นักทองเที่ยวไมควรพลาดอยางยิ่ง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก	อิม่อรอยกับบุฟเฟ ตนานาชาติ
ทีพ่ัก	โรงแรม	THE	KIRORO,	A	TRIBUTE	PORTFOLIO	HOTEL	(HOKKAIDO)	(ระดับ	5	ดาว)

สถานทีห่ลักในการถายทํา	ภาพยนตแฟนเดย…แฟนกันแควันเดียว

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

เป็นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ	อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด	และ
มีน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด	ทั้งออนเซนธรรมชาติ	และหุบเขา	จิโก
กุดานิ	ที่เราสามารถเห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอด
เวลา	อีกทั้งยังเป็นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ติดระ
ดับตนๆอีกดวย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี



ใหทานสัมผัสกับการอาบน้ําแรญีป่ ุน	(ออนเซ็น)	เพื่อเป็นการพักผอนจากการทีไ่ดเหน็ดเหน่ือยกับ
การเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทัง้วัน	ซึง่การแชน้ําแรธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบํารุงการไหล
เวียนโลหิต	การบรรเทาอาการปวดเม่ือยบรรเทาอาการปวดศีรษะ	และบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลัง่มี
น้ํามีนวล	ตามอัธยาศัยหรือทานเลือกพักผอนในหองพัก

ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa	Village)	ใกลเมืองโอตารุ	สามารถเดิน
ทางจากเมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ	ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆ
รีสอรทจะเป็นสถานที่เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี	เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปง
ฝ ุน	ลอมรอบดวยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ
	พักที่	THE	KIRORO,	A	TRIBUTE	PORTFOLIO	HOTEL	(HOKKAIDO)		(ระดับ	5	ดาว)

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา-ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
คิโรโระ	รีสอรท	มีจุดเดนคือ	เป็นสกีรีสอรททีมี่หิมะในแบบ	power	snow	ซึง่เป็นหิมะทีมี่คุณภาพ

ยอดเยีย่มระดับโลก	คิโรโระ	ประกอบดวยโรงแรมในเครือสตารวูด	โฮเต็ล	แอนด	รีสอรท	2	แหง	ไดแก	เดอะ
คิโรโระ	ทริบิวท	พอรตโฟลิโอ	โรงแรมหรูภายใตแบรนด	“ทริบิวท	พอรตโฟลิโอ”	แหงแรกในเอเชียแปซิฟิค	และ
เชอราตัน	ฮอกไกโด	คิโรโระ	รีสอรท	โรงแรมระดับหาดาวที่อยูติดลานสกี
นอกจากน้ียังเป็นพันธมิตรกับกลุมสกีชัน้นําของโลกคือ	NZ	Ski	หน่ึงในผูนําของสกีรีสอรทใน

ออสเตรเลียนิวซีแลนดและ	Powder	Alliance	เครือขายสกีชัน้นําในอเมริกา	นักทองเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินกับการเลนสกี	หรือ	สโนวบอรด	class	สอนสกี	โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก	กิจกรรมในลานหิมะ
Snow	Pak	ขนาดใหญ	น่ังกระเชากอนโดลาขึน้สูยอดเขา	ชมวิวงดงามพรอมเคาะระฆังแหงความรัก	ผอนคลาย
ดวยออนเซนทั้งแบบกลางแจงและในรม	และภัตตาคารที่มีถึง	9	แหง
จากน้ันนําคณะทุกทาน	นัง่กระเชากอนโดลา	ระยะทางประมาณ	4	กิโลเมตร	(ใชระยะเวลาประมาณ	20

นาที)
นําทุกทานขึน้	สู	ยอดเขาอาซาริ	(ASARI)	เพื่อไปสั่นระฆังแหงความรัก	“ระฆังแหงความรัก”	สุดโรแมนติก

มีความเชื่อวา	ถาใครไดลั่นระฆัง	และอธิฐานเกี่ยวกับความรักจะสมหวัง	อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุมสาวอีก
ดวย“เพียงเขยาระฆังใหดังกังวาน	ตั้งสติ...แลวขอพร	มาลุนวาคุณจะสมหวังหรือไม	”	(ฉากหน่ึงในภาพยนต
แฟนเดยแฟนกันแควันเดียว)
(KIRORO	Lover’s	Sanctuary	ขอความรัก	สัน่ระฆัง	ตามรอยหนัง	แฟนเดย	“แฟนกันแควันเดียว”)	
จากนัน้ใหทานอิสระตามอัทยาศัย	ไดสนุกสนานกิจกรรมตางๆมากมายภายในรีสอรมคิโรโระแหง

น้ี
-	แถมฟรี..กิจกรรม	Snow	Park	2	ชั่วโมง	(Snow	Rafting,	Mini	Snow	Mobile,	Snow	Banana)



(ขอสงวนสิทธิใ์นการเลนเครื่องเลนแตละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ	และ	การแข็งตัวของหิมะ)	
-	แถมฟรี..กิจกรรมเลนสกี	(Ski)	หรือ	สโนวบอรด	(รวมอุปกรณ	ชุดเสื้อผาครบชุด	และ	Lift	Ticket	1

Day	pass)	

-	แถมฟรี..นําทานขึน้กระเชากอนโดลา	ขึน้ไปบนเขาความยาว	4	กิโลเมตร	ไปสั่นระฆังบนยอดเขา	Asari	(ขอ
สงวนสิทธิก์ารเปิด-ปิดกระเชาตามสภาพภูมิอากาศ	ณ	ขณะนัน้)
หรือ	หากทานตองการ	ชมโบสถแสนโรแมนติก	ฉากที่พระเอกเดนชัย	ขอนางเอกนุย	แตงงาน	ทานก็

สามารถเขาชมได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ศูนยอาหารของโรงแรม	แบบคูปองมูลคา	1,500	เยน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก	อิม่อรอยกับบุฟเฟ ตนานาชาติ
ทีพ่ัก	โรงแรม	THE	KIRORO,	A	TRIBUTE	PORTFOLIO	HOTEL	(HOKKAIDO)	(ระดับ	5	ดาว)

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa	Village)	ใกลเมืองโอตารุ	สามารถเดิน
ทางจากเมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ	ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆ
รีสอรทจะเป็นสถานที่เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี	เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปง
ฝ ุน	ลอมรอบดวยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา

น่ังกระเชากอนโดลา	ระยะทางประมาณ	4	กิโลเมตร	(ใชระยะเวลาประมาณ
20	นาที)	นําทุกทานขึน้สู	ยอดเขาอาซาริ	(ASARI)	เพื่อไปสั่นระฆังแหงความ
รัก	โดยระหวางทางจะเห็นตนไมและหุบเขากวางใหญ	และเมื่อขึน้ไปถึงก็จะพบ
ความสวยงามปรากฏตรงหนา

ระฆังแหงความรัก	ตั้งอยูบนยอดเขาอาซาริ	ที่คิโรโระ	รีสอรท	มีความเชื่อกัน
วา	ถาใครไดลั่นระฆัง	และอธิฐานเกี่ยวกับความรักจะสมหวัง	เพียงเขยาระฆัง
ใหดังกังวาน	ตั้งสติ...แลวขอพร	มาลุนวาคุณจะสมหวังในเรื่องความรัก	จุดน้ี
เป็นสวนหน่ึงในฉากการถายทําในหนังเรื่อง	แฟนเดยแฟนกันแควันเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ศูนยอาหารของโรงแรม	แบบคูปองมูลคา	1,500	เยน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติ
	พักที่	THE	KIRORO,	A	TRIBUTE	PORTFOLIO	HOTEL	(HOKKAIDO)		(ระดับ	5	ดาว)



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองซัปโปโร	ลอมรอบไปดวยภูเขาจนไดชื่อวา

"เมืองแหงภูเขา"
แวะชม	คลองโอตารุ	ที่มีความยาว	1,140	เมตร	และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ	ซึ่งในสมัยกอนประมาณ

ค.ศ.1920	ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟ่ืองฟู	คลองแหงน้ีไดถูกใชเป็นเสนทางในการขนสงสินคาจาก
คลังสินคาในตัวเมืองโอตารุ	ออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาว	ใหทานเดินเลน	พรอมถายรูปตามอัธยาศัย	กับ
อาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศนที่สวยงามตลอดทาง
จากน้ันนําทานชม	โรงงานแกว	ใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑจากโรงงานแกวที่มีเสียงของเมืองโอตารุ	ทาน

จะไดตื่นตากับเครื่องประดับและตกแตง	ที่ทํามาจากแกวมากมายหลากหลายรูปแบบ	หรือทานจะเลือกชม
พิพิธภัณฑกลองดนตรี	คนทั่วไปแนะนําอาจทําใหคุณคิดวาพิพิธภัณฑแหงน้ีมีเพียงตึกเดียว	แตจริงๆแลว
Otaru	Music	Box	Museum	แหงน้ีมีอยูดวยกันถึง	6	ตึกไมไกลกันในถนนสาย	Sakaimachi	โดย	Main	Hall	จะ
เป็นตึกที่ใหญที่สุด	และใกลกันมี
หอนาฬิกาไอน้ํา	อยูดานหนาซึ่งเป็นสัญลักษณของเมือง	จุดที่ใครๆก็ตองแวะเก็บภาพที่ระลึก	ดานในมีดวย

กัน	3	ชั้น	เป็นสวนที่มีของใหเลือกชมเลือกซื้อมากที่สุด	ทั้งกลองดนตรีแบบคลาสสิค	แบบหมุนไขลาน	ตุกตา	โคม
ไฟ	ชุดน้ําชา	กรอบรูป	ที่แขวนผนัง	ขาวของสไตลญี่ป ุนและอีกมากมายที่จัดวางไวอยางเกไกเหมือนเปิดบานให
ชม	ซึ่งตองขอบอกวามีทุกรูปแบบใหเลือกสรร	ตึก	Hall	Number2	จะเป็น	Antique	Museum	ตั้งอยูเฉียงจากตึก
หลักซึ่งตองขามถนนมา	ในสวนน้ีแสดงเครื่องดนตรีโบราณยุคเกาๆที่หลายชิ้นทําจากไม	แกะสลักลวดลายอยาง
ประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไมเคยเห็น	โชวกลไกการทํางานภายในของกลองดนตรี	และยังมีการเปิดใหในการ
ฟังเสียงอัตโนมัติจากเครื่องดนตรีชิ้น	เกาแกอยางออรแกนทุกๆ	1	ชม.	รอบละ	15	นาทีดวย...	“	ดังนัน้ใครจะไป
แอบใชเวทยมนตแบบในเรื่องก็ตระเตรียมเวลาใหพอดีนะจะ”	(ฉากหน่ึงในภาพยนตรแฟนเดย
..แฟนกันแควันเดียว)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โรงงานช็อกโกแล็ต	ที่หมูบานอิชิยะ	(Ishiya)	เจาดัง	ตนตํารับจากฮอกไกโด	ผูผลิตของ

ฝากขึน้ชื่อ	อยางขนม	Shiroi	Koibito	ที่น่ีนักทองเที่ยวตางแหแหนกันเขามาชมโรงงานไมเวนทุกเทศกาล	อิสระ
ใหทานเดินชมหองตางๆ	ตั้งแตหองโชวกลองเก็บช็อคโกแลต	ถวยน้ําชาจากอังกฤษ	ฯลฯ	ใหถายรูปไดตามใจชอบ
และซื้อเป็นของฝากกลับบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซัปโป	นําทานชม	"อดีตทําเนียบรัฐบาล"	(Old	Hokkaido	Government

Building)	หรือตึกแดง	อีกหน่ึงสถานที่ที่ไมควรพลาด	เพราะความสวยงามของที่น่ีที่เป็นอาคารสไตลนีโอบารอ
คอเมริกาที่สรางดวยอิฐสีแดง	ทั้งหลัง	โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส
สหรัฐอเมริกา	ตึกแดงหลังน้ีใชเป็นที่ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตปี	พ.ศ.	2429	และใชตอเน่ืองยาวมานานถึง	80
ปี	กอนที่จะยายไปที่ทําการหลังใหม
จากน้ันนําทานชม	หอนาฬิกาโบราณ	สัญลักษณทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเกาะฮอกไกโด	เพราะเป็น

ตัวแทนของการพัฒนาเกาะฮอกไกโดดวยเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา	ตั้งแต	100	กวาปีกอน	หอนาฬิกาน้ีไดรับ
การประกาศใหเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ	โดยปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑอีกดวย
จากน้ันเดินทางสู	สวนโอโดริ	สถานที่	จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี	(SNOW	FESTIVAL)	ที่มีชื่อเสียงที่สุดแหง

หน่ึงของญี่ป ุน	แตชวงน้ีจะเป็นชวง	Peak	Seasons	ราคาจะคอนขางสูงมาก	และจะจัดเป็นประจําในชวงตนเดือน
กุมภาพันธ	ซึง่จะมีการจัดงานเทศกาลหิมะ	(SNOW	FESTIVAL	2018	)	7	วัน	และปีหนาจะตรงกับชวง
เดินทางระหวางวันที	่5	–	11	กุมภาพันธ	2561	แตถาในชวงฤดูใบไมผลิหรือชวงฤดูรอน	จะมีการจัดตกแตง
ดวยไมดอกไมประดับนานาพันธุ
อิสระตามอัทยาศัยใหทานไดถายรูปกับภาพบรรยากาศโดยรอบ	ซึ่งทานสามารถมองเห็น	ซัปโปโรทีวี

ทาวเวอร	(Sapporo	T.V.	Tower)	ที่ตั้งตระหงานอยูทางเขาสวนโอโดริ	ซึ่งสรางในปี	ค.ศ.1957และมีความสูง
ถึง142.7	เมตร	(ฉากหน่ึงในภาพยนตรแฟนเดย…แฟนกันแควันเดียว)
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ	แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก

เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1	กิโลเมตร
ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	ปัจจุบันและถูกเรียกวา	`ทานุกิโคจิ`	ในชวงปีเมจิที่	6
ในชุมชนรานคามีรานทั้งเกาและใหมสลับสับเปลี่ยนเขามาทั้งรานขายของที่ระลึก	รานคาราโอเกะและอื่นๆ
เป็นตน	มีนักทองเที่ยวมาจับจายใชสอยมากมายเป็นแหลงชอปป้ิงที่เต็มไปดวยความคึกคักและมีชีวิตชีวา	



(ฉากหน่ึงในภาพยนตรแฟนเดย…แฟนกันแควันเดียว)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	เมนู	ขาปูยักษ	3	ชนิด	ชื่อดังของฮอกไกโดพรอมน้ําจิ้ม

รสเด็ด	และ	อาหารนานาชาติ	มีมากมายหลายชนิดทีมี่ใหเลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเล
ทัง้หลายทีส่ดมาก	ๆ	ตัง้แต	หอยนางรม	หอยเชลล	หอยแมลงภูนิวซีแลนด	หอยตลับ	กุงกามกราม
กุงแมน้ํา	กัง้	ปลาไข	ปลาแซลมอน	ซูชิ	และ	ไฮไลททีช่าวไทยรอคอย	คือ	ปูฮอกไกโด	นัน่เอง
ทีพ่ัก	โรงแรม	MERCURE	SAPPORO	HOTEL	หรือ	(เทียบเทา	4	ดาว)

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



โรงงานสุดนารัก	ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ	มาที่น่ีคุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม	โดยมีเสนทางการเดินชม	ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ	ก็จะใหทั้งความ
รู	และความเพลิดเพลินไปดวย	นอกจากน้ียังมีคาเฟ 	รานขายของฝาก	และสวน
สวยๆ	ใหน่ังเลนดวย

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

สัญลักษณสําคัญของเมืองซัปโปโรตั้งอยูดานตะวันออกของสวนโอโดริ	หอซัป
โปโรเป็นหอสงสัญญาณโทรทัศน	มีความสูง	147.2	เมตร	ที่ชั้นบนของหอเป็น
จุดชมทิวทัศนที่สําคัญของเมืองซัปโปโรดวยความสูง	90	เมตรเหนือพื้นดิน	เมื่อ
ขึน้ไปขางบนจะสามารถมองเห็นทิวทัศนของสวนโอโดริ



แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับจับจายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ	1	โจเมะจนถึง
นิชิ	7	โจเมะ	จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ	แสงแดด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	เมนู	ขาปูยักษ	3	ชนิด	ชื่อดังของฮอกไกโดพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด	และ
อาหารนานาชาติ	มีมากมายหลายชนิดที่มีใหเลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก	ๆ
ตั้งแต	หอยนางรม	หอยเชลล	หอยแมลงภูนิวซีแลนด	หอยตลับ	กุงกามกราม	กุงแมน้ํา	กั้ง	ปลาไข	ปลาแซลมอน
ซูชิ	และ	ไฮไลทที่ชาวไทยรอคอย	คือ	ปูฮอกไกโด	น่ันเอง

	พักที่	MERCURE	SAPPORO	HOTEL	หรือ	(เทียบเทา	4	ดาว)

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ใหทานได	อิสระช็อปป้ิงตามอัธยาศัย	ไดอยางเต็มที่เพราะที่พักที่เราจัดใหอยูยานใจกลางช็อปป้ิงกัน

เลย....สามารถเดินทางไดสะดวก	เรามีสถานที่แนะนําสําหรับผูรักการช็อปป้ิงดังน้ีคะ
ตลาดโจไก	และศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร

ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไวมากมายตลาดปลานิโจ	และ	ตลาดโจไก	และ
ศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร	“ตลาดปลานิโจ”	และ	“Over–the	–	Counter	Market	ตลาดกลางขายสง
เมืองซัปโปโร”	ของซัปโปโร	เป็นตลาดที่ไดรับความนิยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสขาวหนาอาหารทะเล	หรือซูชิที่
ใชอาหารทะเลสดๆ	ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ตางๆ	ในฮอกไกโดอยางเต็มที่	ปูที่เรียงรายอยูหนารานได
รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล	ขอเชิญดื่มดํ่ าไปกับความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทาน้ัน….

ยานซูซูกิโนะ	(SUSUKINO)
เป็นยานที่รวบรวมรานชอปป้ิง	หางสรรพสินคา	รานกินดื่ม	รานอาหาร	รานขายอุปกรณอิเล็กโทรนิกส	และอื่นๆ
อีกมากมายใหทานไดชอปป้ิง	ไดจุใจ	เชน	ราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใชไฟฟาและอิเล็ค
ทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขายยาและเครื่อง
สําอาง	Shisedo,	Kose,	Kiss,	SKII,	Kanebo
ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ	(ฉากหน่ึงในภาพยนตแฟนเดย…แฟนกันแควันเดียว)

แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชน
รานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1	กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ	1	โจเมะจนถึงนิชิ	7	โจเมะ	จึงสามารถ
ใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ	แสงแดด	ถือกําเนิดตั้งแตยุคบุกเบิก	เมื่อรัฐบาลเมจิกําหนดใหซัปโปโร
เป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869	(ปีเมจิที่	2)	โดยเริ่มมีการสรางรานคาและรานอาหารขึน้บริเวณ
เขต	2-3โชเมะในปัจจุบัน
เจอารทาวเวอร

อาคารสรรพสินคาขนาดใหญ	ที่เชื่อมตอกับสถานีที่ซึ่งไมวาอะไรก็มีพรอมตั้งแตของฝากจากฮอกไกโด	และขนม
ขึน้ชื่อจนถึงเครื่องใชไฟฟา	‘JR	ทาวเวอร’	อาคารสูง	38	ชั้นที่ตั้งตระหงานอยูทางประตูทิศใตของสถานี	JR	ซัปโป
โร	รวมเอาสถานที่ตางๆ	ไวดวยกัน	อาทิเชนชอปป้ิงเซ็นเตอร	โรงแรม	JR	ทาวเวอรโฮเต็ล	นิกโกะซัปโปโร	,
ออฟฟิศ,	จุดชมวิว	T38	และอื่นๆ	เป็นตน	ศูนยการคาใตดิน	‘เอเปีย’	ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใตดินขึน้มายังพื้นดิน
เป็นจุดสังเกต	มีรานขายของฝากจากฮอกไกโดและรานขนมมันจูเกาแกก็มาเปิดสาขาอยูดวย	ที่	‘เอสตา’	มีศูนย



ใหทุกทานไดอิสระรับประทานอาหารเทีย่ง	และ	อาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการช็อปป้ิงได
อยางเต็มที่

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

อาหารสไตธีมพารค	‘ราเม็ง	รีพับลิค	ซัปโปโร’	และรานขายสง	เครื่องไฟฟา	สวนบนดาดฟา	และอื่นๆ	
เทีย่ง-เย็น	ใหทุกทานไดอิสระรับประทานอาหารเทีย่ง	และ	อาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการช็อป

ป้ิงไดอยางเต็มที่

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

	พักที่	MERCURE	SAPPORO	HOTEL	หรือ	(เทียบเทา	4	ดาว)

ชวงเชา-ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชาของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินชิโตเซ	เพื่อทําการเช็คอินทตัว๋เครื่องบิน	และสัมภาระ....
10.00	น.	กลับ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	671	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)
15.50	น.	คณะเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

	รับประทานอาหารเชาของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในคณะน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน	35	ทานผูใหญขึน้ไป	และในกรณีที่ผูโดยสารไมครบคณะ	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการออกเดินทาง	หรือ	ปรับราคาขึน้ตามความเหมาะสม	หากลูกคาตองการเดินทาง
2.	ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิงหรือใด	ๆ	เพิ่มเติม	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ตามประกาศสายการบิน...
3.	รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ	โดยไมจําเป็นตองแจง

ใหทราบลวงหนา...
4.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และ	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมี

วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานที่ตาง	ๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด	ๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน)
5.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศญี่ป ุนหรือปัญหาตาง	ๆ

ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไป
ยังประเทศน้ัน	ๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
6.	กรณีปิดกรุปการขายตามพีเรียดที่ระบุ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจําทุกกรณี
7.	หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวันดังกลาว	ทางผูจัดมีคาใชจายที่ไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวนมาก	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการหักเงินในสวนที่เกิดขึน้จริง
8.	คณะเดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา

Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทั้งหมด	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
9.	หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผู

ทองเที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายให
กับผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
10.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ
11.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
12.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	กรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
และกรณีอื่นๆ

1.	ทางบริษทัฯ	ขอรับมัดจํา	20,000	บาท	สําหรับการจองเมื่อที่น่ังยืนยัน	หลังจากการจอง	2	วัน
2.	สวนทีเ่หลือทัง้หมดชําระกอนเดินทางอยางนอย	20	วัน	(การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็ค

ธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆผูจัดมีสิทธิยกเลิกตัว๋ที่น่ังของผูเดินทาง	)
3.	กรุณาจัดสงเอกสารสําหรับยื่นวีซากอนเดินทางอยางนอย	1	เดือน	หรือ	ไมนอยกวา	20	วัน
4.	กรุณาระบุชื่อฝ ายขาย	และ	โปรแกรมการเดินทาง	และ	วันที่เดินทางดวยนะคะ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด	และคาพาหนะในการนําเที่ยวตามรายการ	และ	คาภาษีสนามบินทุกแหง
(ณ	วันที่	05/09/2559)	หากภาษีน้ํามัน	และ	ภาษีสนามบินเพิ่มขึน้	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิล์ูกคาชําระสวนตางที่เพิ่ม
ขึน้ตามความเป็นจริง
2.	คาหองพักโรงแรมหองละ	2	ทาน
3.	คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร
4.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการ



5.	คาขนยายสัมภาระและกระเปาเดินทางทานละ	2	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กิโลกรัม
6.	มัคคุเทศกบรรยายไทย
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองอุบัติเหตุในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

ตามเงื่อนไขของกรมธรรมของไทยวิวัฒนประกันภัย	(หรรษา	TA25)	

1.	กรณีปรับเพิ่มอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
3.	ราคาน้ี	ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์แจกของแถม	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ
6.	คาทิปไกด	และ	คนขับรถ	(วันละ	200	บาท	X	6	วัน	=	1,200	บาท/ลูกคา	1	ทาน	/	ทริปการเดินทาง)
7.	คาวีซาเดีย่ว	กรณีประเทศญีป่ ุนยกเลิกการยกเวนวีซาใหแกประเทศไทย	ทานละ	1,850.-	บาท

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้น้ีขึ้น

อยูตามความเหมาะสม
เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก	กอนทานขึ้นเครื่องบิน	กรุณาแยก

ของเหลว	เจล	สเปรย	ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน	แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท	โดยทีข่นาด
บรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น	และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1	ลิตร	และตองนําออกมาใหเจาหนาที่
ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทานัน้	ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาด
บรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนด	รวมถึงสิง่ของทีมี่ลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ
จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเครื่องบินเทานัน้	และประเทศญีป่ ุน	มีกฎหมาย
หามนําเขาผลิตภัณฑทีท่ํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข	เน้ือสัตว
ไสกรอก	เพื่อเป็นการป องกันโรคติดตอทีจ่ะมาจากสิง่เหลาน้ี	หากเจาหนาทีต่รวจพบ	จะตองเสียคาปรับ
ในอัตราทีสู่งมาก

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการ		เดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไมสามารถคืนที่น่ังได	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถยกเลิกไดทุกกรณี	และ	กรณี

การยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,	ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน	ไมมี	การ
คืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น		หรือ	กรณียกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra		Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคา
ตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ
3.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจํา	หรือ	เต็มจํานวน	กรณีมีการขาย	มีปิดกรุปการเดินทาง

เรียบรอยแลว
4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


