
 

 

รหัสทัวร JWT1900749 
ทัวรฮอกไกโด ฟลาวเวอร ซซีัน 6 วัน 4 คืน (TG) 
- ชิโทเซ – เมืองบิเอะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ - เซะรุบุ ฮิลล – บอน้ําสีฟ�า  
- อิออนมอลล 
- ชิมราเมงตนตํารับหมูบานราเมง - สวนสัตว อาซาฮิยามา - ถนนคนเดินเฮวะ 
- คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - ดิวต้ีฟรี  
- มิตซุยเอาทเลท – ชอปปم�งยานทานูกิโคจ ิ– ยานซูซูกิโนะ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื ่องบินภายในประเทศ เพื ่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความกรุณา
ใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การ
ยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วัน
กอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 

 
 
 

 

     โปรแกรมการเดินทาง B L D โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ) 

TG670 23.45-08.30+1 
    

2 ชิโทเซ สวนชิคิไซโนะโอกะ เซะรุบฮุิล บอน้ําสี
ฟ�า  
อิออน มอลล 

 
 

  ASAHIKAWA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
3 Shibazakura Takinoue Park ชิมราเมง

ตนตํารับหมูบานราเมง สวนสัตวอาซาฮิยามะ 
ถนนคนเดินเฮวะ 

   ASAHIKAWA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
4 คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี โรงเป�า

แกว 
ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอาทเลท ชอปปم�งทานูกิโคจิ  
ยานซูซูกิโนะ 

   SAPPORO HOTEL 
หรือเทียบเทา 

5 อิสระชอปปم�งหรือทองเท่ียวในเมืองซัปโปโร    SAPPORO HOTEL 
หรือเทียบเทา 

6 ซัปโปโร (ชิโทเซ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
TG671 10.30-15.30 
 

    

บนเครื�อง 

บนเครื�อง 



 

 

วันที ่1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิประตู

ทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทรอ
ใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG670  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  
บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 

 
 

วันที ่2 ชิโทเซ-เมืองบิเอะ-สวนชิคิไซโนะโอกะ-เซะรุบุ ฮิลล-บอน้ําสีฟ�า-อิออนมอลล 
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาที่ญี่ปุ�น 

เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�า
สัมภาระ ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ *** 
นําทานเดินทางสูเมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูระหวางทางกอนถึง เมืองฟูราโน ที่ซึ่ง
ไดรับการขนานนามวา “The Small town of the most beautiful hills”  หัวใจ
ของเมืองเล็ก ๆ ที่แสนนารักแหงน้ีอยูที่ภาพวิวทิวทัศนแบบพาโนรามารอบทิศทางสุด
สายตา นําทานชมความสวยงามของสวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka)  สวน
ดอกไมสุดสวย ที ่สวนแหงนี ้มีชื ่อเรียกอีกอยางวา เนินสี ่ฤดู เนื ่องจากมีดอกไม
หลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลนั่นเอง 
สวนดอกไม  ขนาดใหญมีพื้นที่ 7 เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมที่บาน
สะพรั ่ง อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตาม
อัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทานสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การน่ัง
รถ Norokko (รถลากที่ถูกลากโดยรถแทร็คเตอร) นั่งรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือ
จะเลือกเลนรถ ATV (ราคาเครื่องเลนไมรวมอยูในราคาทัวร มีคาใชจายเพิ่มเติม
ประมาณ 500-2000 ¥)   จากนั้นนําทานชมเซรุบุ ฮิลล (ZERUBU HILL) ซึ่งเปน



 

 

สวนที ่ปล ูกดอกไมในลักษณะเป นวงกลม    ฉากหลังมองเห ็นวิวของภูเขา 
Tokachidake ภายในสวนยังมีดอกกุหลาบ ดอกลิลล่ี และดอกไมนานาชนิด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารเที่ยง นําทานเดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอนํ้าสีฟ�า (Blue 
Pond) ตั้งอยูฝم�งซายของแมนํ้า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ 
ตั้งชื่อตามสีของนํ้าที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อน

เพื่อป�องกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ ้นเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง 
ไฮไลท !!! ชมนํ้าสีฟ�าที่สดใสเกินกวาบอนํ้าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวน
มากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ ้าในบอ จากนั้นนําทาน
เดินทางสู อิออน มอลล (Aeon Mall) เปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน 
นอกจากนี้ยังมีรานเสื ้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่ง
บางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีให
เลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหารบริการ  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารเย็น ภายในศูนยอาหารของอิออนมอลล 
พักที ่ ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา (ที่พักอยูใกลอิออนมอลล) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที ่3  Shibazakura Takinoue Park-ชิมราเมงตนตํารับหมูบานราเมง-สวนสัตว      
                    อาซาฮิยามะ-ถนนคนเดินเฮวะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสูสวน Takinoue Park เมืองทาคิโนะอุ
เอะ (Takinoue) ซึ่งเปนสวนอีกแหงที่มีการปลูกพิงคมอส
ใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชมและถายรูปได ซึ่งจะเห็น
เปนสีชมพูอรามไปทั่วทั้งเนินเขาทีเดียว นอกจากนี้ยังมี
เทศกาล Shiba-sakura Matsuri หรือ Moss phlox 
festival ในช วงต นเด ือนพฤษภาคม – กลางเด ือน
มิถุนายน ซึ่งประชาชนในทองที่จะมาออกรานขายของที่
ระลึกและขนมอาหาร จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานรา
เมง ซึ่งเปนหมูบานที่รวมรานราเมนช่ือดังจํานวน 8 รานไว
ภายในหมูบานแหงน้ี ซึ่งมีประวัติความเปนมาอันยาวนาน
ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจีน และเปดหมูบานราเมนขึ้นในป 1996 
เพื่อเผยแพรอาหารที่เปนความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิ
คาวะใหเปนที่รู จักในวงกวาง นอกจากนั้นภายในบริเวณ
หมูบานยังมีศูนยการคา และศาลเจาเพ่ือใหคูรักมาขอพรเพ่ือใหชีวิตคูรอนแรงเหมือน
น้ําซุปและยืนยาวเหมือนเสนบะหมี่จากเทพเจา 2 องค 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ หมูบานราเมง (แจกคูปอง 1000 เยน)  
นําทานชม สวนสัตวอะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงใน
แถบรอบนอก ของเมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตให
ผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณที่ไมเหมือน
สวนสัตวแหงอ่ืน ๆ  
ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน  และโดมแกวขนาดเล็กที่
อยูตรงกลางของโซนหมีข้ัวโลกและหมาป�า ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน ในสวน
ของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตวป�าพ้ืนเมืองของฮอกไกโด เชน กวาง นกอินทร ี
เครน หมาป�า และสัตวอ่ืน ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เชน หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ และ
ยีราฟ ใหทานอิสระเขาชมความนารักของสัตวประเภทสัตวอ่ืนๆ ไดตามอัธยาศัย 
จากน้ันพาทานอิสระชอปปم�งยานใจกลางเมืองบริเวณ ชอปปم�งยานถนนเฮวะ (Heiwa 
Dori) เปนถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ สองขางทางเต็มไปดวยรานคา
ทั่วไป หางสรรพสินคา รานแบรนดเนม และในฤดูรอนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม 
และอ่ืน ๆ มาเปดขายกันอยางคึกคกั ซึ่งถนนแหงน้ีเปนแนวแบงเขตระหวางยานธุรกิจ



 

 

ทางฝم�งตะวันออก กับยานรานอาหาร และคลับ บาร ทางฝم�งตะวันตก เร่ิมเปดตั้งแตป 
1972 นับเปนแหงแรกของญี่ปุ�นที่จัดใหเปนถนนคนเดินแบบถาวร และยังมีระบบทํา
ความรอนท่ีพื้นเพื่อไมใหน้ําแข็งจับจนลื่นในชวงฤดูหนาวอีกดวย 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น บริเวณยานชอปปم�งถนนเฮวะ 
 พักที ่ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ชวงที ่ดอกไมจะบานหรือโรยขึ ้นอยู กับสภาพอากาศในวันเดินทาง ทางบริษัทไม

สามารถคาดการณลวงหนาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4  คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตร ีโรงเป�าแกวคติาอิชิ ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอาทเลท ชอป
ปم�งยานทานูกิโคจิ-ยานซูซูกิโนะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
น ําท านเดินทางสู เม ืองโอตารุ   เม ืองท าที่
เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขายในชวง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20  และยังเปนเมืองมี
ชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวที่สวยงาม และ
มีสไตลร ูปทรงอันเปนเอกลักษณ นําทานชม 
คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับ
ความนิยมถายภาพ มีฉากหลังเปนหลังคาอาคาร
กออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 
ถือวาเปนคลองที ่เกิดจากการถมทะเล ใชเปน
เสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขน
ถาย แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง แต
ภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่งหนึ่งทําเปน
ถนนหลวงสาย 17 สวนที่เหลือไวครึ่งหนึ่งก็ไดทํา
การปรับปรุงเปนสถานที่ทองเท่ียว ทั้งยังปรับปรุง
ทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง อิสระใหทานรูป
เปนที่ระลึก อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก จากน้ัน
อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย 
เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื ่องแกว ที่
รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและ
หายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซื ้อและ
เลือกชมสินคาพื้นเมืองงานฝมือตาง ๆ อาทิเชน 
ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับ
รานขายกลองดนตรี  ซึ่งมีกลองดนตรีขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ โดยทานสามารถเลือกเพลงตาง ๆ ไดดวยตัวของทานเอง ราน
ขายเครื่องแกว ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา รานขายขนมอบตางๆ ที่
ทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะราน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตา
สดๆ ใหมๆ ใหอรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเปนอยางดี  
และยังมีอีกหนึ่งรานที่ทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAO  รานชีสเคกแสน
อรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากล
แบบมิวสิคบอกซ 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ต ชาบู+ขาปูยักษ 
  นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื ้อผา 

นํ้าหอม ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู  MITSUI OUTLET PARK เอาท
เลทซึ่งเปดตัวเปนครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบ
รนดชั้นนําจากตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซึ่งใน
บรรดาแบรนดดังเหลาน้ี จะมีถึง 58 แบรนดที่เปนแบรนดที่เพิ่งเปดสาขาในฮอกไกโด 
และ 9 แบรนดที่เปดตัวเปนครั้งแรกในประเทศญี่ปุ�น นอกจากนี้ภายในหางยังมีศูนย
อาหารขนาดใหญที่จุได 650 ที่นั่ง เชนเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารม เอาทเลทที่น่ีจึงเต็มไปดวยสรรพส่ิง
ใหชาวฮอกไกโดและนักทองเที่ยวจากตางชาติไดสัมผัส จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งที่
ยาน ถนนทานูกิโคจิแหลงชอปปم�งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับ
จับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอด
ยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 
เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดย
ไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปนแหลงชอปปم�งที่เต็มไปดวยความคึกคักมี
ชีวิตชีวา หรือจะเดินเลนชมเมืองที ่ยานซูซูกิโนะ(Susukino) ที่ยานกินดื่มท่ีใหญที่สุด
ของเมืองซัปโปโร  มั่งคั่งดวยรานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด 
แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน 
สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนนํ้าซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง 
ๆ 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 
พักที ่SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 อิสระชอปปم�งหรือทองเท่ียวในเมืองซัปโปโร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
 อิสระใหทานทองเที่ยวในเมืองซัปโปโรตลอดทั้งวัน มี

สถานที ่ทองเที ่ยวที ่น าสนใจอยู หลายที ่ โดยทาน
สามารถใชบริการขนสงสาธารณะ หรือ ชอปปم�งตาม
แหลงตางๆ  

  อดีตอาคารที่วาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เปนตึก
สไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลม
และกรอบหนาตางเปนเอกลักษณ เปรียบเสมือน
อนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เปนหอ
นาฬิกาที่ดํารงอยู ในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มี
หนาปดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา ปจจุบันถือ
เปนหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น และเปนสถานที่
นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจัก และนิยมถายรูปเปนที่ระลึก 
บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)  
ซึ่งเปนสวนหยอมขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโป
โร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บริเวณเกาะกลางมี
สวนหยอมขนาดใหญ และยังเปนที่ตั้งของหอคอยสง
สัญญาณซัปโปโร  

 ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหาร
กวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหนึ่งในตลาด
ที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล ไข
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม 
และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถิ่นที่ขึ้นช่ือคือ  Donburi 

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย 
หรือจะเดินเลนชมเมืองที่ ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของ
เมืองซัปโปโร  มั่งคั่งดวยรานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แต
สําหรับราเมน แนะนําตองไปที่ซอยนี ้คือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน 
สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้งชนิดเสนราเมนนํ้าซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง 
ๆ 
 



 

 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา 
พักที ่SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที ่6  ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินที ่TG671  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง) 

 *บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
   ขอบพระคุณทุกทานที่ไววางใจเลือกใชบรกิารของเรา  
 
 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ 
(พักหองคู) 

เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป 
(พักกับผูใหญ  

2 ทาน) 

พักเด่ียว 
เพ่ิมทานละ 

6-11 มิถุนายน 62 43,999 12,500 12,900 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ีทานละ 1,500 บาท/ทริป   

(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 



 

 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาท ิคาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 
คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ �นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ)ี 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 20,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที ่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั ่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อ
ผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ (1) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ตาง  ๆเปนตน 
 
บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ (2) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที ่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหนึ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที ่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการ
วันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบใน
สวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ



 

 

กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

 
 


