
 

 

รหัสทัวร DKC1903865 
ทัวรญี่ปุ�น แฟนแทสทิค ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)  
หมูบ านราเมนอาซาฮิคาวา – สวนสัตวอาซาฮิยาม า – เมืองโซอุนเคียว 
เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว – น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ – เมืองมอนเบ็ทสึ 
ห อ ค อ ย โ อ ค อ ท ส ก  - ICE BREAKING CARINGO CRUISE 
เมืองอาซาฮิคาวา - คลองโอตารุ – พิ พิธภัณฑ เคร่ืองแกวและกลองดนตรี 
เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจาฮอกไกโดจิงกุ- สวนโอโดริ 
อาคารท่ีทําการรัฐบาลเกา - หอนาฬิกาโบราณ- พิพิธภัณฑ เบียรซัปโปโร 
ชอปปم�งยานทานุกิโคจิ 
 

 
 

 

 



 

 

· บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ เดินทางโดยสายการบินประจําชาติไทย THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พรอมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีน้ําหนัก
กระเป�าขาไปและขากลับ 30 กิโลกรัม / สะสมไมล50% 
· พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พรอมอาหารเชา พักโซอุนเคียว 1 คืน / อาซาฮิคาวา 1 
คืน / ซับโปโร 2 คืน 
· เที่ยวครบทุกไฮไลท หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา สวนสัตวอาซาฮิยามา เทศกาลน้ําแข็งเมือง
โซอุนเคียว น้ําตกกิงกะและ น้ําตกริวเซ ลองเรือตัดน้ําแข็ง ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑเครื่อง
แกวและกลองดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ํา โรงงานช็อกโกแล็ต ศาลเจาฮอกไกโดจิงกู 
พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ  ช
อปปم�งยานทานุกิโคจิ 
· เปดประสบการณการแชออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ�น 
พิเศษ!!! อ่ิมอรอยกับเมนูบุฟเฟตปم�งยาง YAKINIKU + ขาปูยักษ 3 ชนิด แบบฉบับของญี่ปุ�น 
พรอมบริการเครื่องด่ืมน้ําอัดลม แบบไมอ้ัน และเมนูวาไรต้ีบุฟเฟตใหทานไดอิ่มแบบไมอ้ัน
อยางจุใจ 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

2  ฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซะ - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิ
ยามา  - เมืองโซอุนเคียว - เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว (ICE FALL FESTIVAL) 

3  น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ - เมืองมอนเบ็ทสึ - หอคอยโอคอทสก - ICE 
BREAKING CARINGO CRUISE - เมืองอาซาฮิคาวา 

4  คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑเครื่องแกวและกลองดนตรี - เมืองซัปโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) 

5  ศาลเจาฮอกไกโดจิงกุ - อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโด
ริ - พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร - ชอปปم�งยานทานุกิโคจิ 

6  สนามบินซิโตเซ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

24 - 29 Feb 2020 45,999 45,999 44,999 6,900 9,900 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.30  คณะพรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศช้ัน 4 

เคานเตอร C สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 

23.55  ออกเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญ่ีปุ�น                         

โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซะ - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิ
ยามา  - เมืองโซอุนเคียว - เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว (ICE FALL 
FESTIVAL) 

08.20  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญ่ีปุ�น พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 

ฮอกไกโด เปนเกาะใหญอันดับสองของญี่ปุ�นรองจากเกาะฮอนชู ต้ังอยูตําแหนง
เหนือสุดของประเทศ เดิมเกาะฮอกไกโดเปนที่อาศัยของชนพื้นเมืองด้ังเดิม คือ ชาว
ไอนุ ซึ่งมีวัฒนธรรมคลายกับอินเดียนแดงของอเมริกา คําวา ซัปโปโร ในภาษาไอนุ 
แปลวา เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเต็มไปดวยทุงหญา 



 

 

ทุงนา ป�า ภูเขา ทะเลสาบ แมน้ํา และ ปลองภูเขาไฟ จึงเปนดินแดนที่มีทัศนียภาพ
งดงามเหมาะสําหรับการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและสามารถทองเท่ียวไดตลอดทั้งป 
นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู
ทางตอนกลางของเกาะไดช่ือวาหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวของประเทศญ่ีปุ�น จากน้ัน
นําทานชม หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณ
และไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิ
คาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวา
ทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท หมูบานราเมนที่
รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว!! และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความ
เปนมาขอหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสราง
เอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน 
Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุด
ในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือม่ันในน้ําซุปของ
ตัวเองวาเปนหน่ึงไมแพใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ�น 
เพราะดวยความท่ีกินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุ�นทุก
เพศทุกวัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ASAHIKAWA RAMEN 
VILLAGE  (1)  (คูปอง 1,000 เยน/ทาน) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) (รวมคา
เขา) เปนสวนสัตวที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา กลางเกาะฮอก
ไกโด ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง เปนเอกลักษณท่ีไมเหมือนสวนสัตวแหงอ่ืนๆ ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผาน
สระวายน้ําของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลก
และหมาป�า ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงน้ียังเปนสวนสัตวแหง
แรกที่มีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว ทานจะได ชมขบวนพาเหรด
เพนกวิน แบบใกลชิด จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโซอุนเคียว เมืองท่ีมีขึ้นช่ือใน
เร่ืองของออนเซ็น ที่ใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในฮอกไกโด  จากน้ันนําทานชม  เทศกาล
น้ําแข็งเมืองโซอุนเคียว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL 2019) (รวมคา
เขา) เทศกาลในชวงฤดูหนาวที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปเปนงานเทศกาลน้ําแข็งที่มีการ



 

 

จัดแสงสีอยางสวยงาม ทานจะไดพบกับประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญ รูปทรง
ตางๆ ที่ประดับอยูทั่วงาน อาทิเสาน้ําแข็ง อุโมงคน้ําแข็ง และโดมน้ําแข็ง ตลอดแนว
แมน้ําอิชิคาริ ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟ หลากสีงดงามตระการตา ชวงกลางวันจะ
สะทอนแสงอาทิตยเปนประกาย ยามกลางคืนก็จะสวยงามดวยแสงไฟจากสปอรต
ไลทหลากสีสัน รวมถึงการเตนรําของชนเผาพื้นเมืองของชาวไอนุ การตีกลองเฮียว
บาศุและการจุดดอกไมไฟเฉลิมฉลอง ในแตละปจะมีนักทองเท่ียวท้ังชาวญี่ปุ�นและ
ชาวตางชาติมาชมงานนับแสนคนเลยทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)     

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CHOYO RESORT HOTEL หรือระดับเทียบเทา 3 
ดาว 

หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพ่ือสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การ
อาบน้ําแรในแบบของญ่ีปุ�น 

สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได 
เชนบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดี
ขึ้นชวยขับส่ิงอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใส
คลายความตรึงเครียด 

 
  

วันที่ 3 น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ - เมืองมอนเบ็ทสึ - หอคอยโอคอทสก - ICE 
BREAKING CARINGO CRUISE - เมืองอาซาฮิคาวา 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานออกเดินทางสู น้ําตกกิงกะ และ น้ําตกริวเซ น้ําตกกิงกะ สายธารไหลลงมา
สวยงามเปนเสนเล็กๆ สีขาวเหมือนเสนดาย สวนน้ําตกริวเซ เปนน้ําตกสายใหญไหล
ดวยความแรงเพียงสายเดียว และน้ําตกทั้งสองไดช่ือวาเปนน้ําตกคูสามีภรรยาแหง



 

 

อุทยานแหงชาติไดเซทซึซัง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมอนเบ็ทสึ เปนเมือง
ชายฝم�งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเปนจุดต้ังตนอีกแหงในการ
รออกเรือตัดน้ําแข็ง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู SALMON CHANCHAN 
YAKI SET 

นําทานชม OKHOTSK TOWER สรางเปนหอกลมต้ังยื่นออกไปในทะเล ตรง
ทาเรือมอนเบ็ทสึ บริเวณเดียวกันกับทาที่จะลงเรือตัดน้ําแข็ง จากหอคอยแหงน้ี
นักทองเที่ยวสามารถมองดูทะเลน้ําแข็งไดทั้งจากดานบนและดานลางสภาพทะเล
น้ําแข็งจากใตน้ํา หลังจากน้ันนําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Garinko II) !!!ไฮไลท
หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอก
ชายฝم�งทะเลโอคอทสก นํานักทองเที่ยวไปชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ
ในชวงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม เดิมเรือน้ีใชเพ่ือสํารวจน้ํามันในรัฐอ
ลาสกา เร่ิมนํามาใช เปนกิจกรรมทองเท่ียวต้ังแตป 2004 การลองเรือแตละรอบใช
เวลา 45 นาท-ี1 ช่ัวโมง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) เมนู  SEAFOOD HOTPOT SET 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   ART HOTEL ASAHIKAWA  หรือเทียบเทาระดับ 
3 ดาว 

  

 
 
 

 



 

 

วันที่ 4 คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑเคร่ืองแกวและกลองดนตรี - เมืองซัปโปโร - โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอกับอาวโอ
ตารุ ซึ่งในสมัยกอนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟم�อง
ฟู คลองแหงน้ีไดถูกใชเปนเสนทางในการขนสงสินคา จากคลังสินคาในตัวเมืองโอตา
รุออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน พรอมถายรูปตามอัธยาศัยกับ
อาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศน  จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
อาคารเกาแกสองช้ัน ที่ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง แตโครงสรางภายในทําดวย
ไม พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นในป 1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมที่
เกาแกและควรแกการอนุรักษใหเปนสมบัติของชาติ  ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง 
MUSIC BOX และเลือกซื้อเปนของฝากอิสระตามอัธยาศัย  นําทานเท่ียวชมเครื่อง
แกวโอตาร ุแหลงทําเคร่ืองแกวท่ีมีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลาก
สีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเคร่ืองแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเคร่ือง
แกวหลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการทําเคร่ือง
แกวตางๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู HOKKE SET  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร (SAPPORO) นําทานเดินทางสู  โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของประเทศ
ญ่ีปุ�น ตัวอาคารสรางข้ึนในสไตลแบบยุโรป ที่แวดลอมไปดวยสวนดอกไม  ซึ่งมีช็อค
โกแลตที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ SHIROI  KOIBITO มีความหมายวา ช็อคโกแลต
ขาวแดคนรัก ใหทานไดอิสระเลือกซื้อช็อคโกแลตเปนของฝาก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8)  เมนู PORK SHABU SHABU 
BUFFET 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  HOTEL LIFOT SAPPORO หรือเทียบเทาระดับ 
3 ดาว 



 

 

   

วันที่ 5 ศาลเจาฮอกไกโดจิงกุ - อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา - หอนาฬิกาโบราณ - สวน
โอโดริ - พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร - ชอปปم�งยานทานุกิโคจิ 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (9) 

จากน้ันนําทานชม ศาลเจาฮอกไกโดจิงก ู(HOKKAID  JINGU) เปนศาลเจาของ
ลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปเช่ือกันวาเปนที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผู
พิทักษฮอกไกโดมาต้ังแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอด
ป  นําทานเดินทางสู อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา สรางขึ้นในป ค.ศ. 1888 
สถาปตยกรรมของอาคารน้ีถือเปนสัญลักษณแหงเมือง ซัปโปโร ทําใหนักทองเท่ียว
ทองถ่ินและตางชาติรูจักกันอยางแพรหลายสไตลการสรางของโดมแปด
เหลี่ยม   นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสททในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ีออกแบบ
อาคารน้ีเปนสถาปนิกทองถิ่น และสรางอาคารน้ีโดยใชวัสดุภายในประเทศ อาคารน้ี
เคยเปนอาคารที่ใหญและสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น และเปนสัญลักษณของรัฐบาลเมจิ 
แตตอมาถูกไฟไหมทําใหตองสรางข้ึนมาใหม ในป ค.ศ. 1911  ปจจุบันถูกอนุรักษไว
ใหเปนสมบัติที่มีความสําคัญทางดานวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเล้ียงตอนรับ
บุคคลที่สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ�น แลวนําทานชมสัญลักษณของเมือง คือ 
หอนาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึ่งสรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 1878 ปจจุบัน ถือวาเปน
สัญลักษณคูเมือง นอกจากน้ียังถือวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคาของชาวญี่ปุ�น 
ซึ่งยังคงบอกเวลาอยางเท่ียงตรงมานานนับ 100 ป ทั้งยังไดรับการอนุรักษไวเปน
สมบัติลํ้าคาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของญ่ีปุ�นอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู สวน
โอโดริ เปนถนนซึ้งมีความกวาง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของ
ตนไมทําใหสถานที่แหงน้ีเปนที่นิยมของคนเมืองในการเดินเลน พักผอนหยอนใจ 
ปลายสุดของถนนเปนท่ีต้ังของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีรองไม
ดอก น้ําพุ และประติมากรรมเปนช้ินๆ ต้ังประดับอยู 
 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนู KARAKE CHICKEN + 
TEMPURA SET 

จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร (SAPPORO BEER 
MUSEUM) ฮอกไกโดเปนแหลงผลิตเบียรคร้ังแรกของประเทศญี่ปุ�น เมืองซัปโปโร
จึงเปนแหลงผลิตท่ีเกาแกที่สุด และเปนย่ีหอที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่น
เบียรต้ังแต ป 1877 มาจนถึงปจจุบัน และยังสงออกไปทั่วโลกอีกดวย ซึ่งเปดเม่ือป 
1987 ในสมัยเมจิเคยเปนโรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑจะแนะนําประวัติของเบียรใน
ญ่ีปุ�น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร ถัดจากพิพิธภัณฑเปนที่ต้ังของสวน
เบียรซัปโปโร(SAPPORO BEER GARDEN) ประกอบดวยรานอาหาร 2 ราน คือ 
GARDEN GRILL และ GENGHIS KAN HALL มีบรรยากาศสบายๆกับการด่ืม
เบียร และรับประทานบารบีคิวเน้ือแกะ ซึ่งเปนอาหารทองถ่ินที่นิยม  จากน้ันนําทาน
เดินทางสู ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่
ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขาย
กิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปน
ศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอน
ดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิ
ขนาดใหญอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11)  เมนู BUFFET @DEN 

SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ�ตปم�งยางสไตลญี่ปุ�น พรอมปูยักษ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปู
ขน 

ปูทาราบะ ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดท่ีไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ�น 

วาเปนปูน้ําเย็นท่ีมีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบไมอ้ัน            

พิเศษ!!! ++ บริการเคร่ืองด่ืมน้ําอัดลม แบบไมอ้ัน++ 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  HOTEL LIFOT SAPPORO หรือเทียบเทาระดับ 
3 ดาว 



 

 

 

 

 

วันที่ 6 สนามบินซิโตเซ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินซิโตเช” 
10.00  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ  

โดย สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเคร่ือง) 
15.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

***************************************** 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัส
นําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมาย ของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง**** 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี :  

1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ 1-3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 



 

 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ�น หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน ซึ่ง
ทานอาจจะตองพักเปน หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และบางโรงแรมใน
หองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง สําหรับนอน 2 ทานเทาน้ัน และบางโรงแรมหองพัก
แบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน แบบพักทานเดียว/หอง 

*** กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษัทฯ 

ใหทราบกอนทําการออกต๋ัว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

ราคาทัวรรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางที่ระบุใน
รายการ 

 (ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได) 

2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 

7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับทานละ 30 กก. 

8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 



 

 

–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัท
ไดทําไว) 

ราคาทัวรไมรวม 

1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทริป ตอ 1 
ทาน 

3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 

4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผู
ชําระดวยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 



 

 

4.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  30 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 

4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 



 

 

7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน  

9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว  

  

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ�น ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถ
พํานักในประเทศญ่ีปุ�นได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญ่ีปุ�นเกิน 15 วัน หรือไป
ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ) 

  

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น มี
ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว) 

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 



 

 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

  

  

  

  

  

  

  

 


