
 

- 1 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หากท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา กบัทวัรต์ามรอยแฟนเดย ์ท่านจะไดร้บัสิทธิประโยชน ์ดงันี้  

 

 แถมฟรี!! กจิกรรม Snow park 2 ชัว่โมงเตม็!! อาท ิสโนวบ์านาน่า สโนบอรด์ สโนโมบลิ ฯลฯ 

 ฟรี!! ขึน้กระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาร ิสัน่ระฆงัขอพรแห่งความรกั ( Love Bell) วา่กนั
วา่ ...ถา้ไดส้ัน่ระฆงัทีน่ี่แลว้จะไดคู้่ หรอืสมหวงัในเรื่องความรกั ( ฉากไฮไลทข์องภาพยนตรแ์ฟนเดยเ์ลยทีเ่ดยีว ) 
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 เชค็อนิตามแลนดม์ารค์สถานทีเ่ทีย่ว ตามรอยภาพยนตร“์แฟนเดย.์.แฟนกนัแค่วนัเดียว” ทีพ่ระเอก
นางเอง มวิ เต๋อ ไปถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องนี ้อาท ิหุบเขานรก คลองโอตารุ นาฬกิาไอน ้า พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ 
 

20:00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้  2 

สายการบิน ไทย (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อาํนวยความสะดวกด้าน

สมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกท่าน….. 
 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

 

23:55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 
                                                                  

 

วนัทีส่อง สนามบนิชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแล็ต – คลองโอตารุ – โรงงานแกว้ – พิพิธภณัฑก์ล่อง  

                  ดนตรี - หอนาฬิกาไอน ้ า - ทีพ่กั  
 

 

08:20 น. ถงึสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอาทติย์อทุยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว...นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต  ที่หมู่บ้านอชิิยะ

(Ishiya) เจ้าดัง ต้นตาํรับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝากขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito  ที่น่ีนักท่องเที่ยว

ต่างแห่แหนกนัเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล อสิระให้ท่านเดินชมห้ องต่างๆ และถ่ายรูปได้ตามใจชอบ  

หรือจะซ้ือขนมเป็นของฝากกลับบ้าน  

 
 
 

 
 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร  นาํท่าน  ชมคลองโอตารุ  เป็น

สญัลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก  หากเดินทางมายังเมืองโอตารุ  
แล้วไม่ได้ถ่ายรูปกบัคลองแห่งน้ีถอืว่ามาไม่ถงึจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาว 

โพลน ทาํให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนสถานที่แห่งน้ีเป็นอย่างมาก   
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จากน้ันนาํท่านชม โรงงานแกว้ ต้ังอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้สาํหรับ

ชมวิว ภายในโรงงาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัชมวิธกีารทาํเคร่ืองแก้ว และ ยังสามารถซ้ือของฝากที่ทาํ

จากแก้วลวดลายน่ารักๆ หลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อกีด้วย และท่านสามารถเลือกชมกล่อง

ดนตรี ณ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ที่เหน็ว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซ่ึงมี

ความโดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย  นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลอง

เล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง 

ทาํให้การดูของฝากไม่น่าเบื่ออกีต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนาํท่านไปชม หอนาฬิกาไอน ้ า  นาฬิกาไอนํา้เก๋ๆ  ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกนั

สกัหน่อย นาฬิกาเรือนน้ีต้ังอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีน้ีเองเหน็สวยๆ อย่างน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเก่าแก่มาก 

ทั้งยังเป็นนาฬิกาไอนํา้โบราณที่ยังใช้ได้ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกาน้ียังถอืเป็นหน่ึงใน

แลนด์มาร์คประจาํเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาท ีนาฬิกาเรือนน้ีจะมีเสยีงดนตรีดังขึ้นเป็นที่สนใจแก่

นักท่องเที่ยวยิ่งนัก ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (2)   
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ทีพ่กั   โรงแรม OTARU SONIA HOTEL  (HOKKAIDO)  หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว)  

 

วนัทีส่าม เมืองโอตารุ -  โนโบริเบท็สึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ  - ทีพ่กั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   (3) 
 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบท็สึ  เมืองที่เตม็ไปด้วย

บ่อนํา้แร่ที่มีช่ือสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด   พาท่านชม  

จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอกีอย่างว่า “หบุเขา

นรก”  อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่

เรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อนํา้

ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือน

นรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และ

ถอืเป็นแหล่งกาํเนิดนํา้แร่และออนเซนที่มีช่ือเสยีงที่สดุ

บนเกาะฮอกไกโด  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย์ …

แฟนกนัแค่วนัเดียว ภาพยนตรชื์อ่ดงั) กบัค ายอดฮิตที่

นางเอกถามพระเอก “ มาจอ้งตากนัสกั 1 นาที

ไหม? ณ หบุเขานรก  ” ทางเข้าหุบเขาจะมี  

สัญลักษณเ์ป็นยกัษ์สีแดง ตัวใหญ่ถอืตะบองคอย

ต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็นยักษ์ดี

ที่จะคอยคุ้มกนัภัยให้ผู้มาเยือน  ดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่น่ี   ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องนํา้จะมี

ป้ายต่างๆที่มีสญัลักษณ์รูปยักษ์ให้เหน็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชม

ธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณน้ีจะมีโรงแรมต้ังขึ้นจาํนวนมากเพราะใกล้กบัแหล่งบ่อนํา้แร่จากธรรมชาติ 

ทาํให้โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เม่ือเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกาํมะถนั

พวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บางบริเวณกจ็ะมีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย 

แนะนาํว่าถ้าใครเป็นภมูิแพ้หรือกลัวว่าจะเหมน็กล่ินกาํมะถนั (จริงๆกล่ินกไ็ม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพก

หน้ากากอนามัยหรือผ้าเชด็หน้ามาปิดจมูกด้วย   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4)  
 

บ่าย  จากน้ันนาํท่านชม หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ  (Noboribetsu 

Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจาํลองวิถชีีวิตของชาวเอโดะ

ในสมัยโบราณ ภายในพ้ืนที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสงัเกตการณ์ โรง

ละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไรและอืน่ๆอกี

มากมาย โดยนักท่องเที่ยว  จะสามารถสมัผสับรรยากาศได้

เหมือนอยู่ในหนังญ่ีปุ่ นโบราณ นอกจากน้ียังมีคนแต่งตัวเป็น

พ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดง

วัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอกีด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบั

บรรยากาศเอน็เตอร์เทนเมนทส์ดุประทบัใจ  มีที่ให้แปลงกาย

เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญ่ีปุ่ นหรือนินจา  , กายกรรมของ

นินจา  และการแสดงทกัษะการใช้ดาบการตกแต่งของ
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ร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในกแ็น่นอนว่าเป็นแบบสมัยเอโดะ มีร้านราเมง อดุ้ง สาํหรับท่านที่ต้องการหา

ของฝากที่น่ีมีเซมเบ้ ที่มีลายมาสคอตของหมู่บ้านยุค อดิาเตะ Noboribetsu ที่มีจาํหน่ายเฉพาะที่น่ี  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (5)   
ทีพ่กั   โรงแรม IWANAI KOGEN  HOTEL   (HOKKAIDO)  (ระดบั 4 ดาว) 
   

วนัทีสี่่        คิโรโระรีสอรท์ – ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชัว่โมงเต็ม 

               พิเศษ!! น าท่านข้ึนกระเชา้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขาอาซาริ ขอความรกั ตามรอยหนงั แฟนเดย ์ 

               อดีตท าเนียบรฐับาล  - สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์- พิเศษ!!เมนูขาปูยกัษ ์3  

            ชนดิพรอ้มอาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น ช่ือดงัของฮอกไกโด 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   (6) 
 

น าท่านเดินทางสู่  คิโรโระ รีสอรท์ สกี

รีสอรท์ ระดบั 5 ดาว มีจุดเด่นคือ เป็น

สกรีีสอร์ทที่มีหิมะในแบบ  power 
snow ซ่ึงเป็นหิมะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

ระดับโลก คิโรโระ ประกอบด้วย

โรงแรมในเครือสตาร์วูด โฮเตล็ แอนด์ 

รีสอร์ท 2 แห่ง ได้แก่ เดอะคิโรโระ  ทริ

บิวท์ พอร์ตโฟลิโอ โรงแรมหรูภายใต้

แบรนด์ “ทริบิวท ์พอร์ตโฟลิโอ ” แห่ง

แรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน ฮอกไกโด  คิโรโระ รีสอร์ท  โรงแรมระดับห้าดาวที่อยู่ติดลานสก ี  

นอกจากน้ียังเป็นพันธมิตรกบักลุ่มสกชีั้นนาํของโลกคือ NZ Ski หน่ึงในผู้นาํของสกรีีสอร์ทในออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์และ Powder Alliance เครือข่ายสกชีั้นนาํ

ในอเมริกา   นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกบัการ

เล่นสกี  หรือ สโนว์บอร์ด class สอนสกี  โรงเรียน

สอนสกสีาํหรับเดก็ กจิกรรมในลานหิมะ Snow Pak 
ขนาดใหญ่  น่ังกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขา ชมวิว

งดงามพร้อมเคาะระฆงัแห่งความรัก  ผ่อนคลายด้วย

ออนเซนทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม และภัตตาคารที่

มีถงึ 9 แห่ง   จากน้ันนาํคณะทุกท่าน นัง่กระเชา้กอน

โดล่า ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (ใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 20 นาที) นาํทุกท่านขึ้น สู่ ยอดเขาอาซา

ริ (ASARI) เพ่ือไปสั่นระฆงัแห่งความรัก “ระฆงั

แห่งความรกั ” สดุโรแมนติกมีความเชื่อว่า …ถ้าใคร

ได้ล่ันระฆงั  และอธฐิานเกี่ยวกบัความรักจะสมหวัง   

อกีทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาว อกีด้วย “เพยีง

เขย่าระฆงัใหด้งักงัวาน ตั้งสติ...แลว้ขอพร  
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    จากนั้นใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั ไดส้นุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอรท์ คิโรโระแห่งนี้  

- แถมฟรี..กจิกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  
   (ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดขึ้นกบัสภาพภมิูอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  
- แถมฟรี..นาํท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กโิลเมตร ไปสั่นระฆงับนยอดเขา Asari   
   (ขอสงวนสทิธิ์การเปิด - ปิดกระเช้าตามสภาพภมูิอากาศ ณ ขณะน้ัน) 
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หรือ หากท่านตอ้งการ เขา้ชม หรือ ถ่ายรูป โบสถแ์สนโรแมนติก ซ่ึงเป็นฉากที่พระเอกขอนางเอกแต่งงาน 

ในโบสถแห่งน้ี ซ่ึงถอืว่าเป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ชื่อดัง แฟนเดย์ ที่แสนโรแมนติกมากๆ  

 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ณ ศูนยอ์าหารของโรงแรมคิโรโระรีสอรท์  โดยภายในมีโซนอาหารให้เลือกมากมาย 

อาท ิอาหารสไตล์ญีปุ่ น ซชูิ ราเมน หรือ ฟาดฟู้ด  ให้ท่านเลือกทานตามอธัยาศัย 
 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย เพือ่เดินทางสู่เมืองซปัโปโร 

นาํท่านไปยัง  "ตึกแดง อดีตท าเนียบรฐับาล" (Former Hokkaido Government Office Building)                   

ตึกอาคารสแีดงอฐิ สร้างในปี 1888 อาคาร

หลังน้ีจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติ

ทางวัฒนธรรมสาํคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.

2512 ภายในยังมีข้าวของเคร่ืองใช้ในห้องที่

เคยเป็นที่ทาํงานของผู้ว่าการเมือง บางห้อง

จัดเป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและ

เร่ืองราวความเป็นมาของเมืองทั้งลักษณะ

ภมิูศาสตร์และสตัว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด  

ในช่วงฤดูหนาว ..หิมะตกปกคลุมท าให้

บรรยากาศรอบๆตวัอาคารเป็นแลนดม์ารค์

ทีน่กัท่องเทีย่วพลาดไม่ไดท้ีจ่ะมาถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกดว้ยววิหิมะขาวโพลน สวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว  

จากน้ันนาํท่านผ่านชม  หอนาฬิกาโบราณ สญัลักษณ์คู่เมือง ถอืว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอนัมีค่าของชาว

ญ่ีปุ่ น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสญัลักษณ์ที่

สาํคัญของเมืองซัปโป โร จากน้ัน นาํท่านไปยัง สวนโอโดริ  สถานที่จัดเทศกาลหิมะ ของทุกๆปี (SNOW 

FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสยีงที่สดุแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น  ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง 

‘แฟนเดย’์ ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมกจ็ะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามอกีจุดเลยที่เดียว อสิระตามอธัยาศัย

ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพบรรยากาศ  ซ่ึงท่านสามารถมองเหน็ ซปัโปโร ทีวีทาวเวอร ์( Sapporo T.V. 

Tower) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสงูถงึ 142.7 เมตร   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ค า่ ณ ภตัตาคาร (7)  พเิศษ!! เมนู ขาปูยกัษ ์3 ชนิด ชือ่ดงัของฮอกไกโดพรอ้ม

น ้ าจ้ิมรสเด็ด และ อาหารนานาชาติ มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเล

ทั้งหลายที่สดมาก ๆ ต้ังแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่นํา้ 

กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซชูิ และ ไฮไลทท์ี่ชาวไทยรอคอย คือ ปูฮอกไกโด น่ันเอง 
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ท่ีพกั   โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า  (ระดบั 4 ดาว)                   
 

วนัทีห่า้         เมืองซปัโปโร – อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่กั  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (8) 
 

ให้ท่านได้  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ได้อย่างเตม็ที่ 

เรามีสถานที่แนะนาํสาํหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
ย่านซูซูกิโนะ ( SUSUKINO)เป็นย่านที่รวบรวมร้าน             

ช้อปป้ิง ห้างสรรพสนิค้า ร้านน่ังชิลน่ังด่ืมต่างๆ 

ร้านอาหาร ร้านขายอปุกรณ์อเิลก็โทรนิกส ์และอืน่ๆ 

อกีมากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้จุใจ เช่น ร้าน BIG 

CAMERA จาํหน่ายกล้องดิจิตอล , เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขาย

เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอางขึ้นช่ือของญ่ีปุ่ น  

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ ทั้ง

ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรื่อง 

‘แฟนเดย์ ’ ตลาดแห่งน้ี มีร้านค้าทอดยาวกว่า 1 

กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก  และตะวันตกของใจ

กลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลังคาโครงสร้าง ที่

ไว้ป้องกนัฝนตก หรือ แดดร้อนให้กบันักท่องเที่ยวที่มา

จับจ่ายซ้ือสนิค้า  โดยเร่ิมต้ังแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถงึนิ

ชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งน้ีมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอย

มากมาย  เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมี

ชีวิตชีวา อาท ิเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที่รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ที่น้ี กคื็อ  "ร้าน
ดองกิโฮเต้" Don.ki หรือ ร้าน  มตัสึโมโต้ "Matsumoto”   
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เจอารท์าว  อาคารสงู 38 ช้ันที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี  JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ 

ไว้ด้วยกนั อาทเิช่น  ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ โรงแรม JP ทาว

เวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 

และอืน่ๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดม

กระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสงัเกต มี

ร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่  

กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไตล์

ธมีพาร์ค ‘ราเมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง

เคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอืน่ๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสนิค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ 

ระหว่างชั้น 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนาน

เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษา

สเปน ที่ช้ันใต้ดิน 1 ถงึชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรง

ภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝร่ังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอกีด้วย   

อิสระอาหารเทีย่ง และ อาหารค า่ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน  
 

ท่ีพกั   โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว)   
                  

วนัทีห่ก         สนามบนิชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (9) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิชิโตเซะ เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครื่องบนิ และสมัภาระ 
 

10.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 671 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน ….. 
 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยไม่สามารถข้ึน

กระเชา้ไปสัน่กระดิง่บนยอดเขาอาซาริ และไม่สามารถเล่นกิจกรรม 

Snow park ได ้ทางบริษทัฯ จะคืนเงินใหท่้านละ 4,500 เยน 

หรือเงินไทย 1,300 บาท 
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อตัราค่าบริการ : ทวัรเ์ต็มรูปแบบ 6 วนั 4 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก 

ห้องละ 2 ท่าน 

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก  

เด็กมีเตียง 
( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 12  ปี) 

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 

เด็กไม่มีเตียง 

( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 12  ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2561 
(ช่วงวันคริสต์มาส ) 

53,900.- 52,900.- 50,900.- 

9,900.- 
วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2561 

(ช่วงวันคริสต์มาส ) 
61,900.- 60,900.- 58,900.- 

วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2561 
(ช่วงวันคริสต์มาส ) 

58,900.- 57,900.- 55,900.- 

วันที่ 29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 57,900.- 55,900.- 53,900.- 

วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 62 58,900.- 57,900.- 55,900.- -12,900- 

 
** เด็กทารกอายตุ า่กว่า 2 ขวบ ( ณ วนัเดินทาง ) กรุณาเช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจอง *** 

**ราคาจอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ หกัค่าตัว๋ออก 

20,000 บาท จากราคาทวัร*์* 
 
 

อตัรานี้ รวม  
 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการนาํเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วนัที ่28/11/2560 ) หากภาษีน า้มนั และ ภาษีสนามบินเพ่ิมขึ้น ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิลูกคา้ช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมขึ้นตามความเป็นจริง 
 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ท่าน 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ นํา้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอบุัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

          ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  
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 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  

 ราคานี้  ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัละ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง) 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณปีระเทศญีปุ่่ นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 
 

การช าระเงิน 
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 20,000 บาท สาํหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 

2. ส่วนทีเ่หลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วัน (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํหรือชาํระไม่ครบหรือเชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  
 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1) สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2) เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี  และ กรณี การ

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ น ไม่มี การ

คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํ

กบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงิน

ได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ  

3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจ า หรือ เต็มจ านวน กรณกีรุ๊ปปิดการขายแลว้ แล้ว 

4) กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5) เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านผูใ้หญ่ขึ้นไป และในกรณีทีผู่โ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกคา้ตอ้งการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการ อาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง 

ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญ่ีปุ่ น)  ทางผู้จัด ขอ

สงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 
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 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ ญ่ีปุ่ นหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อืน่เพ่ือที่จะนาํไปยัง

ประเทศน้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบาง

ประเภท อาจมีโทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจาํทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์

ในการหักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการ

ชาํระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอืน่ๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

นาํติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกร

ตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศ ญ่ีปุ่ น มี

กฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก 

เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


