
 

 

รหัสทัวร DKC2000423 

ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด คัลเลอรฟูล 6 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองบิเอะ | บอน้ําสีฟ�า | น้ําตกฮิโรชิเงะ | ชมทุงพิงคมอส ชิบะซากุระ | สวนทิวลิปคามิยุเบ็ทสึ
พิพิธภัณฑหิมะและน้ําแข็งคามิคาวา | สวนสัตวอาซาฮิยามา | เมืองซัปโปโร | หอนาฬิกาโบราณ 
อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา | ศาลเจาฮอกไกโด | คลองโอตารุ | ถนนทานุกิโคจิ | มิตซุยเอาทเล็ท 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2  สนามบินชิโตเสะ - สนามบินชิโตเสะ - เมอืงบิเอะ - น้ําตกชิโรฮิเงะ - สระน้ําสีฟ�า 
(Blue Pond) - เสนทางสายPATCHWORK  - น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ  

3  
ทุงพิงคมอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป คามิยุเบ็ทสึ - พพิิธภัณฑหิมะและนํ้าแข็งคา
มิคาวา - อิออนมอล อาซาฮิคาวา 

  

4  
พิพิธภัณฑ โอะโตโกยามาสาเก - สวนสัตวอาซาฮิยามา - เมืองโอตารุ - คลองโอ
ตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกวและกลองดนตรี - เมืองซัปโปโร - ชอปปم�งยานทานุกิโค
จิ 

5  โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจาฮอกไกโด - อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา -สวนโอโดริ - 
หอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร - มิตซุยเอาทเล็ต 

6  สนามบินชิโตเสะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 

อัตราคาบริการ 

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

26 - 31 May 2020 43,999 43,999 42,999 6,900 9,900 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.45  คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C  

สายการบินไทย TG  โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาที่ของบริษัทฯ รอตอนรับและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง 

23.45  ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน
ไทย TG เที่ยวบินที่ TG670 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันที่ 2 
สนามบินชิโตเสะ - สนามบินชิโตเสะ - เมอืงบิเอะ - น้ําตกชิโรฮิเงะ - สระน้ําสี
ฟ�า (Blue Pond) - เสนทางสายPATCHWORK  - น้ําตกกิงกะและน้ําตกริว
เซ  

08.30  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ�น                                                     

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญ่ีปุ�น 

นําทานเดินทางสู เมืองบิเอะ เปนเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของ
ภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ วิธีที่จะเพลิดเพลินไปกับเสนหของเมืองนี้ คือ การขี่
จักรยาน หรือขับรถผานเนินเขา และเย่ียมชมทุงดอกไมระหวางทาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากน้ันนําทานสู น้ําตกชิโรฮิเงะ เปนน้ําตกที่มีความสวยงาม ติด1ใน5 ของนํ้าตกที่
สวยท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด นํ้าตกแหงนี้ มีความสูงประมาณ 30 เมตร ซึ่งน้ําที่ไหล



 

 

ลงมาน้ันเปนน้ําบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหนาผาไหลลงสูแมน้ําบิเอะ ความ
โดดเดนของสีแมน้ําที่เปนสีฟ�าอมเขียว เปนอีกไฮไลทที่พลาดไมได หลังจากน้ันนํา 
ทานเดินทางสู สระนํ้าสีฟ�า BLUE POND ต้ังอยูฝم�งซายของแมนํ้าบิเอะกาวา ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ นอกเมืองน้ําพุรอนชิโรกาเนะ(Shirogane 
Onsen) หางจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งช่ือตามสีของน้ําที่
เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเกิดขึ้นจากการก้ันเขื่อนเพื่อป�องกันไมใหโคลน
ภูเขาไฟโทคาชิ ที่ปะทุขึ้นเม่ือป 1988 ไหลเขาสูเมือง จากลานจอดรถใชเวลาเพียง 
5-10 นาทีในการเดินผานป�าไปยังสระน้ํา อิสระใหทานไดถายรูปเก็บความประทับใจ 
หลังจากน้ันเดินทางไปยัง เสนทางสาย PATCHWORK ตลอดเสนทางสาย 
Patchwork ที่มีความสวยงามราวกับผาหลายผืนมาตัดปะวางตอกันเปนระยะทาง
ยาว จะสวยเปนพิเศษในชวงฤดูรอน จุดชมวิวระหวางทางที่นาสนใจ คือ ตนเคน 
และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทิวทัศนที่ใชในภาพยนตรโฆษณา “สไกไลน” ของ
บริษัทนิสสันมอเตอร ฉายในยุคทศวรรษ 1970 ทําใหผูคนตางแวะเวียนมาถายรูป
เปนที่ระลึกกันมาเน่ินนาน  ตนเซเวนสตารส (Seven Stars Tree) ตนพอแมลูก 
(Parents and Child Tree) ใหทานไดชมความสวยงามผานเนินเขาและชมทุง
ดอกไมตลอดเสนทาง หลังจากน้ันนําทานชมความสวยงามของ น้ําตกกิงกะ และ 
น้ําตกริวเซ นํ้าตกกิงกะ เปนสายธารไหลลงมาสวยงามเปนเสนเล็กๆ สีขาวเหมือน
เสนดาย สวนน้ําตกริวเซ เปนน้ําตกสายใหญไหลดวยความแรงเพียงสายเดียว และ
น้ําตกทั้งสองไดช่ือวาเปนน้ําตกคูสามีภรรยาแหงอุทยานแหงชาติไดเซทซึซัง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (2) เมนู BUFFET 

จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพ่ือสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การ
อาบน้ําแรในแบบของญ่ีปุ�น 

สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบนํ้าแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได 
เชนบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดี
ขึ้นชวยขับส่ิงอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใส
คลายความตรึงเครียด 



 

 

   

วันที่ 3 

ทุงพิงคมอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป คามิยุเบ็ทสึ - พิพิธภัณฑหิมะและ
น้ําแข็งคามิคาวา - อิออนมอล อาซาฮิคาวา 

  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานออกเดินทางสู ทุงพิงคมอส ชิบะซากุระ ทาคิโนะอุเอะ 
(ShibazakuraTakinoue Park) ซึ่งในชวงตนเดือนพฤษภาคมจนถึงตนเดือน
มิถุนายนของทุกปดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือดอกพิงคมอส (Pink 
Moss) จะผลิดอกสีชมพูเล็กๆนารัก ใหไดเพลิดเพลินกับความงามของดอกไมสี
ชมพูที่บานสะพร่ังเต็มพื้นที่สวนขนาดใหญกวา 100,000 ตารางเมตร พรอมดวย
กลิ่นหอมหวานจากดอกไมที่อบอวลอยูทั่วบริเวณ และบริเวณโดยรอบจะมีการจัด
เทศกาลออกรานขายอาหารและของที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนทิวลิป 
คามิยุเบ็ทสึ KAMIYUBETSU PARK ใหทานไดชมความงดงามของดอกทิวลิปก
วา 1 ลานตน ในชวงเทศกาล Kamiyubetsu Tulip Fair จะมีดอกทิวลิปหลาก
สีสันกวา 120 สายพันธุเบงบานสะพร่ังเต็มพื้นที่กวา 70,000 ตารางเมตร โดยมี
กังหันลมขนาดใหญต้ังอยูกลางสวน ใหบรรยากาศคลายสวนดอกไมในแดนยุโรป 
ภายในยังมีพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับดอกทิวลิป รานขายของทีร่ะลึก
และผลิตภัณฑเก่ียวกับทิวลิป รวมถึงรานอาหารใหลิ้มลองอาหารรสเลิศไปพรอมกับ
น่ังชมทิวทัศนของทุงดอกทิวลิป 

 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหิมะและนํ้าแข็งคามิคาวา KAMIKAWA ICE 
PAVILION เปนพิพิธภัณฑท่ีใหทานไดสัมผัสประสบการณความหนาวเย็นแหงแรก
และมีขนาดใหญที่สุดในโลก อุณหภูมิดานในต้ังไว -20 องศาเซลเซียสตลอดป 
ภายในมีเสานํ้าแข็งและกําแพงน้ําแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ที่ใชเวลาสรางดวยวิธี
ทางธรรมชาติถึง 25 ป ทางเดินอุโมงคน้ําแข็งท่ีประดับประดาดวยไฟสวยงาม บาร
น้ําแข็ง และถ้ําจําลองหินงอกหินยอย รวมถึงชมดาราขึ้นช่ือของท่ีนี่อยาง คลิโอเนะ 
(Clione) หรือผีเสื้อทะเลซ่ึงเปนสัตวน้ําเค็มที่อาศัยอยูใตน้ําแข็งอีกดวย หลังจากน้ัน
นําทานชอปปم�ง อิออนมอล อาซาฮิคาวา มีสินคาหลากหลายครบครันต้ังแตเส้ือผา
เครื่องนุงหม เครื่องใชไฟฟ�า หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร 
เหมาะสําหรับผูที่ตองการซื้อของที่ระลึก ของฝาก ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 

จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

   

วันที่ 4 
พิพิธภัณฑ โอะโตโกยามาสาเก - สวนสัตวอาซาฮิยามา - เมืองโอตารุ - คลอง
โอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกวและกลองดนตรี - เมืองซัปโปโร - ชอปปم�งยาน
ทานุกิโคจิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑโอะโตโกยามาสาเก เปนพิพิธภัณฑแนะนํา
นักทองเที่ยวถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของการบมสาเกในเมืองAsahikawa 
มีการจัดแสดงหองสําหรับอุปกรณผลิตสาเกโบราณ นอกจากสาเกแลวยังมีอุปกรณที่
มีคุณคาและงานเขียนต้ังแตสมัยEdo เชน Ukiyo-eงานเขียนบนแผนไม จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู สวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มี



 

 

ช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว
อนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เปนเอกลักษณที่
ไมเหมือนสวนสัตวแหงอ่ืนๆ ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลา
เพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป�า ผูเขา
ชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองโอตารุ ศูนยกลางการคาทางน้ําที่โดดเดนที่สุดใน
เกาะฮอกไกโด ระหวางทางทานจะไดเพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติ
และภาพวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายของญ่ีปุ�น โอตารุ เปนเมืองที่ทานจะได
ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหน่ึงวาเดินอยูในเมืองเวนิส แวะชม 
คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมตอกับอาวโอตารุ ซึ่งในสมัยกอน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟم�องฟู คลองแหงน้ีไดถูก
ใชเปนเสนทางในการขนสงสินคา จากคลังสินคาในตัวเมืองโอตารุออกไปยังทาเรือ
บริเวณปากอาวใหทานเดินเลน พรอมถายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเกาแกริมคลอง
และวิวทิวทัศน  จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี อาคารเกาแกสองชั้น ที่
ภายนอกถูกสรางข้ึนจากอิฐแดง แตโครงสรางภายในทําดวยไม พิพิธภัณฑแหงน้ี
สรางข้ึนในป 1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมที่เกาแกและควรแกการ
อนุรักษใหเปนสมบัติของชาติ  ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง MUSIC BOX และ
เลือกซื้อเปนของฝากอิสระตามอัธยาศัย ชม เคร่ืองแกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกว
ที่มีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ 
แหลงเคร่ืองแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และ
เลือกซื้อได เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเคร่ืองแกวตางๆ  นําทานชม นาฬิกาไอ
น้ําเรือนแรกของญี่ปุ�น สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกา
น้ีจะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่
แคนาดา  ใหไดชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจไวไวเปนที่ระลึก หลังจากน้ันนํา
ทานเดินทางสู  ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่
ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขาย
กิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปน
ศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอน



 

 

ดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิ
ขนาดใหญอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 

จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก  IBIS STYLES SAPPORO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

   

วันที่ 5 โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจาฮอกไกโด - อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา -สวนโอ
โดริ - หอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร - มิตซุยเอาทเล็ต 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู  โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)  แหลงผลิตช็อคโก
แลตที่มีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ�น ตัวอาคารของโรงงานสรางขึ้นในสไตลแบบยุโรป 
ที่แวดลอมไปดวยสวนดอกไม  ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ข้ึนชื่อที่สุดของท่ีนี้คือ SHIROI 
KOIBITO มีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ใหทานไดอิสระเลือกซื้อช็อคโก
แลตเปนของฝาก จากน้ันเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด  เดิมชื่อศาลเจาซัปโปโร เปน
ศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป 1871 ยุคเริ่ม
พัฒนาเกาะ ไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค จากศาลเจามีพ้ืนที่เชื่อมตอกับ
สวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกไม ใหทานไดสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ
และขอพรตอเทพเจา หลังจากน้ันนําทานชม อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา สรางขึ้นใน
ป ค.ศ. 1888 สถาปตยกรรมของอาคารน้ีถือเปนสัญลักษณแหงเมือง ซัปโปโร ทํา
ใหนักทองเท่ียวทองถิ่นและตางชาติรูจักกันอยางแพรหลายสไตลการสรางของโดม
แปดเหลี่ยม   นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสททในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูที่
ออกแบบอาคารน้ีเปนสถาปนิกทองถิ่น และสรางอาคารน้ีโดยใชวัสดุภายในประเทศ 
อาคารน้ีเคยเปนอาคารที่ใหญและสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น และเปนสัญลักษณของ
รัฐบาลเมจิ แตตอมาถูกไฟไหมทําใหตองสรางขึ้นมาใหม ในป ค.ศ. 1911  ปจจุบัน



 

 

ถูกอนุรักษไวใหเปนสมบัติที่มีความสําคัญทางดานวัฒนธรรม และสําหรับจัดงาน
เล้ียงตอนรับบุคคลที่สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ�น นําทานสู สวนโอโดริ เปน
ถนนซึ้งมีความกวาง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตนไมทําให
สถานที่แหงน้ีเปนที่นิยมของคนเมืองในการเดินเลน พักผอนหยอนใจ ปลายสุดของ
ถนนเปนที่ต้ังของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีรองไมดอก น้ําพุ และ
ประติมากรรมเปนชิ้นๆ ตั้งประดับอยู แลวนําทานชมสัญลักษณของเมือง คือ  หอ
นาฬิกาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึ่งสรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 1878 ปจจุบัน ถือวาเปน
สัญลักษณคูเมือง นอกจากน้ียังถือวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคาของชาวญี่ปุ�น 
ซึ่งยังคงบอกเวลาอยางเท่ียงตรงมานานนับ 100 ป ทั้งยังไดรับการอนุรักษไวเปน
สมบัติลํ้าคาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของญ่ีปุ�นอีกดวย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

จากน้ันนําทาน พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร เปนพิพิธภัณฑเบียรแหงเดียวในประเทศ
ญ่ีปุ�นและต้ังอยูในซัปโปโรการเดนพารค อาคารกออิฐแดงถูกสรางโดยโรงงาน
น้ําตาล Monbetsuในป ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผลิตน้ําตาลหัวผักกาด หลังจาก
ส้ินสุดสงครามชิโน-ญ่ีปุ�นในป ค.ศ. 1895 ความตองการในตลาดน้ําตาลลดลง 
บริษัท เบียรซัปโปโร จึงไดซื้อ และปรับปรุงโรงงานน้ําตาลเพ่ือใชเปนโรงเบียร 
จากน้ันนําทานเดินทางสู  มิตซุยเอาทเล็ต  MITSUI  OUTLET  เพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก และแบรนดญ่ีปุ�น อาทิ MK 
MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯเลือกซื้อกระเป�าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอยาง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI  และสินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคา
ลด 30-80 % ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทานไดนั่งผอนคลาย
อีกดวย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11) 

SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ�ตปم�งยางสไตลญี่ปุ�น พรอมปูยักษ 3 ชนิด คือ ปูสุ
ไว ปูขน 

ปูทาราบะ ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดท่ีไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการ



 

 

ญี่ปุ�น 

วาเปนปูนํ้าเย็นที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบไม
อ้ัน            

พิเศษ!!! ++ บริการเครื่องด่ืม เบียร ไวน สาเก แบบไมอ้ัน++ 

จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก  IBIS STYLES SAPPORO หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน 

   

วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ 
10.30  เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย TG เที่ยวบินที่ TG671 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
15.30  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 

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

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ
บริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 
ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 



 

 

ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง**** 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี :  

1)  โรงแรมที่พักทีร่ะบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทาง
อยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญี่ปุ�น หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 
ทาน ซ่ึงทานอาจจะตองพักเปน หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และบาง
โรงแรมในหองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง สําหรับนอน 2 ทานเทานั้น และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน แบบพักทาน
เดียว/หอง 

  

*** กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษัทฯ 

ใหทราบกอนทําการออกต๋ัว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

  

ราคาทัวรรวม 

1.คาตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางที่ระบุใน
รายการ (ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได) 

2.คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 

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 

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 

–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท  (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัท
ไดทําไว) 

  

ราคาทัวรไมรวม 

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

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

3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
หรือตองการใบกํากับภาษี) 

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 

เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

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



 

 

2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทานั้น 

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

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

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน  

9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว  

  

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ�น ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถ



 

 

พํานักในประเทศญ่ีปุ�นได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญ่ีปุ�นเกิน 15 วัน หรือไป
ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ) 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น มี
ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�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 


