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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรญ์ปีุ่ น   TE011 : ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด โดราเอม่อนสกายพารค์ 6 วัน 4 คนื (TG)  

TE011  : ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด โดราเอมอ่นสกายพารค์ 6 วนั 4 คนื
(TG)

 
NEW FURANO PRINCE HOTEL 

 
SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL 

 
TOYA SUN PALACE HOTEL 

สมัผสัใบไมเ้ปลยีนส ีทฮีอกไกโด เทยีวครบทสีวย

สนุกสนานและเพลดิเพลนิไปกบัตวัการต์นูทโีดราเอมอ่นสกายพารค์
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กรุงเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.30 น.

พรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนัระหวา่งประเทศขาออก (ชนั 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตทูางเขา้หมายเลข 2) พบกับเจา้หนา้ททีคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

23.45 น.

ออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร โดยสายการบนิไทย (Thai Airways) เทยีวบนิท ีTG670 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง...เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2
ชวัโมง) บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

วนัทสีอง

สนามบนิชโิตเซ ่– โดราเอเมอน สกายพารค์ – โนโบรเิบทส ึ- จโิกกุดาน ิบอ่โคลนเดอืด – หมูบ่า้นซามูไร ดาเตะจไิดมูระ - แช่น้าํแร ่ออนเซ็น

08.00 น.

ถงึสนามบนิชโิตเซ ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญปีุ่ นดนิแดนอาทติยอ์ุทัย ... ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ

นําทา่นสู ่ โดราเอมอ่นสกายพารค์ เพลดิเพลนิกับตัวการต์นูในเรืองโดราเอม่อนการต์นูทเีป็นทนียิมทสีดุในญปีุ่ น อสิระถ่ายรูปกับฉากในการต์นู เชน่
ฉากนังไทมแ์มชชนีททํีาใหเ้สมอืนเป็นสว่นหนงึของการต์นูโดราเอม่อน และยังมโีซนรา้นคา้ทขีายของทเีกยีวกับโดราเอม่อน เชน่
รา้นกาแฟทจีะขายขนมไทยากซิงึเป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิโีดราเอม่อนชนืชอบ และยังมโีซนหอ้งสมุดจะมหีนังสอืการต์นูโดราเอม่อนใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

**บรกิารทา่นดว้ยอาหารญปีุ่ นแบบเซ็ตเมนู หมอ้ไฟปลาแซลมอนและอาหารทะเลสด  ผกัสดนานาชนดิ พรอ้มเครอืงเคยีงผกัดอง
ซุปมโิสะหรอืซุปเตา้เจยีว พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ**

บา่ย

เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ทส ึเมอืงทเีต็มไปดว้ยบอ่น ้าํแร่ทมีชีอืสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโด…นําทา่น ชมจโิกกุดาน ิหรอื “หบุเขานรก” นําทา่นเดนิชม
“บอ่โคลนเดอืด” ธรรมชาตทิกีระจายอยู่เต็มบรเิวณ ซงึเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพทผีดุขนึมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนนิเขาเพอืสมัผัสกับบอ่โคลนอย่างใกลช้ดิ
นอกจากนันยังมศีาลเจา้ ซงึแมจ้ะมขีนาดเล็กแตช่าวบา้นก็ใหค้วามเคารพนับถอืเป็นอย่างมากเชน่กัน…นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นซามูไร ดาเตะ จไิดมูระ
ทเีทยีวสดุฮติของเมอืงโนโบรเิบ็ทส ึหมู่บา้นจําลองกงึสวนสนุกทจํีาลองบรรยากาศความเป็นเมอืงในสมัยเอโดะหรือกวา่400ปีกอ่นของเมอืงญปีุ่ น
ตนืตากับเหลา่นักรบซามูไร ซงึเสมอืนผูป้กป้องดแูลความเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง หรือตํารวจในปัจจบัุน และเหลา่นนิจา เสมอืนสายลับ และนักฆ่าในปัจจบัุน
ชมการสาธติการแสดงการอําพรางตัวอันเลอืงชอื วถิชีวีติตามแบบฉบับของเหลา่นนิจา พรอ้มชมอาคารบา้นเรือนทจํีาลองจากสมัยเอะโดะ
พรอ้มศกึษาถงึประวัตคิวามเป็นมา เชญิชมบา้นเมอืง วถิชีวีติ ความเป็นอยู่ รา้นคา้ รา้นอาหารตา่งๆ และการแตง่กายในสไตลย์อ้นยุค

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟตอ์าหารนานาชาต ิใหท้า่นเลอืกลมิลองกวา่ 30 ชนดิ ไมว่า่จะเป็น สปาเก็ตตรีาดซอสตา่งๆ สะเต็กเนอืตา่งๆ
เทมปุระทอดกรอบใหม่ๆ  สลดัผกัหลากชนดิมุมอาหารญปีุ่ น ทงัซูช ิขา้วปนัหลากหลาย ของหวานและผลไมต้ามฤดกูาล
รวมทงัเมนูพเิศษตามฤดกูาลทจีะมเีชฟชนันํา มาโชวก์ารปรุงอาหารใหท้า่นเลอืกอมิอรอ่ยแบบไมอ่นัดว้ยเช่นกนั**

ทพีกั

TOYA SUN PALACE HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

**อสิระพกัผอ่นและผอ่นคลายอริยิาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้าํแร่
ทคีนญปีุ่ นเชอืกนัวา่จะช่วยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติและช่วยใหผ้วิพรรณดขีนึกบับรรยากาศของบอ่น้าํแรท่ตีกแตง่ทสีวยงาม ทงับอ่ภายในอาคาร
นอกอาคารทจีะทําใหท้า่นผอ่นคลาย สดชนื สบายตวั**

วนัทสีาม

ภเูขาไฟอสุ ึ- ฟารม์หมสีนี้าํตาล – ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ซปัโปโร

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชม ภเูขาไฟอสุ ึ โดยการนังกระเชา้เคเบลิภเูขาไฟทยัีงมกีลุม่ควันของกํามะถันบรเิวณปากปลอ่งลอยพุง่ตลอดเวลา
ซงึนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิน่ีาประหลาดใจ ปัจจบัุนอยู่ในความดแูลของรัฐบาลญปีุ่ นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ โดยม ี“ภเูขาไฟโชวะ”
ซงึเป็นภเูขาไฟขนาดเล็กตังอยู่ใกลก้ัน...อสิระใหท้า่นไดบั้นทกึภาพความงามของภเูขาไฟอุส ึภเูขาไฟโชวะ รวมทังทะเลสาบโทยะในมุมสงูไดอ้ย่างสวยงาม...
จากนันนําทา่นสู ่ฟารม์หมสีนี้าํตาล ซงึตังอยู่บรเิวณเชงิเขาโชวะชนิซงั เป็นศนูยอ์นุรักษ์หมสีนี ้าํตาลมากกวา่ 50 ตัว ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการใหอ้าหารหมี
ซงึมคีวามน่ารักและแสนรูจ้ากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะทอียู่ในอุทยานชโิกะทสโึทยะ เป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวมคีนมาเยียมชมปีละ 4
ลา้นคน มทัีงน ้าํพรุอ้นกลางแจง้และถนนสําหรับเดนิเลน่ทมีรีา้นขายของฝากตลอดสองขา้งทาง

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

**บรกิารทา่นดว้ยอาหารญปีุ่ นแบบเซ็ตเมนู บรกิารทา่นดว้ยอาหารทะเลสดๆ ทงันาเบะหมอ้ไฟรวมมติรทะเล ปลาโฮคเคะยา่งเกลอื ซาชมิหิรอืปลาดบิรวม
ขาปูยกัษ ์พรอ้มเครอืงเคยีงผกัดอง และขา้วสวยรอ้นๆ**

บา่ย

นําทา่นสู ่โอตารุ เมอืงทา่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงซปัโปโร ซงึมคีวามสวยงามเป็นทเีลอืงลอื ดว้ยมลํีาคลองสายเล็กๆ ไหลผา่นรอบเมอืง
ใหท้า่นไดส้มัผัสกลนิอายของเมอืงทา่อันงดงามแลบรรยากาศแสนโรแมนตกิ เดนิชม คลองโอตารุ
สญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุทไีดรั้บความนยิมถ่ายภาพคูเ่ป็นทรีะลกึเป็นอันดับตน้ของเมอืงมฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923
เป็นคลองทเีกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่ลงสูเ่รือขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง
แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครงึหนงึทําเป็นถนนหลวงสาย 17
สว่นทเีหลอืไวค้รงึหนงึก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานททีอ่งเทยีวทังยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง เพอืใหส้ามารถเดนิเลน่ไดอ้ย่างสะดวกสบาย
ซงึในชว่งฤดหูนาวโดยเฉพาะสปัดาห ์ทสีองของเดอืนกมุภาพันธจ์ะมกีารสรา้งบา้นหมิะ และตุก๊ตาหมิะประดับประดา ตลอดทางเดนิและจดุเทยีนในโคม
น ้าํแข็งเพอืใหแ้สงสวา่งและความสวยงามในอกีรูปแบบหนงึยามค่าํคนื นอกจากนันยังมกีารลอยโคมเทยีนรมิคลองเพอืเพมิสสีนัทางการทอ่งเทยีวอกีดว้ย... 
   
นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคาร เกา่แกส่องชนั ทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดง แตโ่ครง สรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นีสรา้งขนึในปี 1910
ปัจจบัุนนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีกา่แกแ่ละควรคา่แกก่าร อนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟตอ์าหารนานาชาต ิใหท้า่นเลอืกลมิลองอาหารญปีุ่ น อาหารนานาชาต ิไมว่า่จะเป็น สปาเก็ตตรีาดซอสตา่งๆ สะเต็กเนอืตา่งๆ
เทมปุระทอดกรอบใหม่ๆ  สลดัผกัหลากชนดิ มุมอาหารญปีุ่ น ทงัซูช ิขา้วปนัหลากหลาย ของหวานและผลไมต้ามฤดกูาล
รวมทงัเมนูพเิศษตามฤดกูาลทจีะมเีชฟชนันํา มาโชวก์ารปรุงอาหารใหท้า่นเลอืกอมิอรอ่ยแบบไมอ่นัดว้ยเช่นกนั**



ทพีกั

NEW FURANO PRINCE HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสี ี

สวนสตัวอ์ะซะฮยิะมะ – หมูบ่า้นราเมง – ICE PAVILLION - ซบัโปโร – ชอ้ปปิงยา่นซซึกึโินะ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (6)

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอะซะฮคิะ เมอืงใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ทเีต็มไปดว้ยธรรมชาตอัินงดงาม
เนืองจากมอีทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงัเป็นดังภาพพนืหลังของเมอืงนี และมแีม่น ้าํกวา่ 100 สายไหลผา่นเมอืงนีอกีดว้ย ...นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซะฮยิะมะ
ทา่นจะไดเ้ห็นสตัวแ์ปลก ๆ หลากหลายสายพันธุร์วมไปถงึสตัวท์อีาศัยอยู่ในโซนขัวโลก ไม่วา่จะเป็นแมวน ้าํลายจดุ หมขีาวขัวโลก ลงิภเูขา
และนอกจากนียังมป่ีาซงึมชีมิแพนซ ีและอุรังอุตังอยู่ โดยสตัวเ์หลา่นีจะถูกปลอ่ยใหใ้ชช้วีติอสิระ ไม่ไดอ้ยู่ในกรง
และตนืตาตนืใจกับอุโมงคใ์ตน้ ้าํททีา่นจะไดช้มเพนกวนิวา่ยน ้าํไดอ้ย่างใกลช้ดิถงึ 360 องศา 

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นราเมงอะซะฮคิะวะ ชอืดังในเมอืงอะซะฮคิะวะ ซงึเมอืงนีขนึชอืวา่ ราเมนมรีสชาตอิร่อยตดิอันดับ 1 ใน 3
ของเกาะฮอกไกโด...ใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานราเมงหลากหลายชนดิ ไม่วา่จะเป็นราเมงในน ้าํซปุมโิส โชยุ ชโิอะ หรือแมก้ระทังน ้าํซปุขา้วโพด ราเมงหนา้ขาปยัูกษ์
หอยเชลยักษ์ ซงึถอืเป็นราเมงขนึชอืของเกาะฮอกไกโด

เทยีง

รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร 

**รบัประทานราเมงทหีมูบ่า้นอะซะฮคิะวะราเมนแหง่นปีระกอบดว้ยรา้นราเมนทมีชีอืเสยีง 8 รา้นทตีา่งแขง่ขนักนัทําราเมนของตนเองใหอ้รอ่ยทสีดุ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานทา่นละ 1 ชาม**

บา่ย

เดนิทางสู ่เมอืงทาคคิะวะ นําทา่นสู ่ ไอซ ์พาวลิเลยีน ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของหมิะทเีหมอืนกับอยู่ในถ ้าํหนิงอกหนิยอ้ย ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวตดิลบ
และมมีุมใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นถงึ-41 องศาเซลเซยีส... นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โซอนุเคยีว”
ชมววิทวิทัศนส์วยงามสองขา้งทางดังจติรกรทรัีงสรรคข์นึจัดเป็นหนงึในสงิมหัศจรรยท์ธีรรมชาตไิดส้รรสรา้งขนึมาทา่นจะไดพ้บกับหนา้ผาหนิทมีคีวามสวยงามอย่างธรรมชาติ
ซงึมคีวามยาวถงึ 24กโิลเมตร มคีวามสงูถงึ 150 เมตร ในชว่งฤดหูนาวซงึถูกปกคลมุไปดว้ยน ้าํแข็ง และหมิะขาวสะอาดอกีหนงึบรรยากาศทหีาชมไดย้าก... นําทา่นสู่
ยา่น ซซึกึโินะ ย่านทถีอืวา่คกึคักและมชีวีติชวีาทสีดุของเมอืงซปัโปโร รวบรวมรา้นชอ้ปปิง หา้งสรรพสนิคา้ รา้นกนิดมื และอนืๆ อกีมากมาย
แหลง่ทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดจ้ใุจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล,
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอางshisedo, kose, kiss,
SKII, Kanebo ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอสิระตามอัธยาศัยในบรเิวณใกลเ้คยีงหันนอกจากนันสถานททีไีม่ควรพลาดคอื แวะชมิราเม็ง ณ ตรอกราเม็ง
ซงึเป็นศนูยร์วมรา้นราเม็งทขีนึชอืวา่อร่อยทสีดุในซปัโปโร

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

**บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์งยา่งอาหารทะเล ลมิลอง “ปูสไุว” หรอื “ปูยกัษฮ์อกไกโด” “ ปูทาราบะ ” “ปูขน” ตวัโตๆ สดๆ รวมทงัอาหารทะเลอนืๆ
รบัประทานกบัพรอ้มผกัสดนานาชนดิ ของหวาน เครอืงดมื**

ทพีกั

SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้ 

ทําเนยีบรฐับาล – หอนาฬกิา  - สวนโอโดร ิ– ตลาดปลานโิจ - โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์บัโปโร - ชอ้ปปิงเจอาร ์ทาวเวอร์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม (9)

นําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิาทใีชอ้ฐิมากกวา่ 2.5
ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผา่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80
ปีแตค่วามงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีหง่
จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปี พ.ศ. 2512
ดว้ยความเกา่แกท่อียู่คูก่ับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของ...จากนันนําชม หอนาฬกิาซปัโปโร หรอื
“โทไคได” เป็นหอนาฬกิาทเีกา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนงึ สรา้งตังแตปี่ พ.ศ. 2421
เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแตไ่ดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบัุนก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่

นําทา่นสู ่สวนโอโดร ิเป็นถนนซงึมคีวามกวา้ง 105 เมตร และยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร สเีขยีวของตน้ไมทํ้าใหส้ถานทแีหง่นีเป็นทนียิมของคนเมอืงในการเดนิเลน่
พักผอ่นหย่อนใจ ปลายสดุของถนนเป็นทตัีงของหอเสาทวีสีงู 147.2 เมตร ภายในบรเิวณนีมรี่องไมด้อก น ้าํพ ุและประตมิากรรมเป็นชนิๆ ตังประดับอยู่
และทกุปีในฤดหูนาว ณ สถานทแีหง่นีเป็นทจัีกงานเทศกาลหมิะทมีกีารแขง่ขันการนําหมิะมาสลักแป็นรูปตา่งๆ อันเป็นทโีดง่ดังไปทัวโลก...นําทา่นเดนิทางสู่
ตลาดปลานโิจ ตลาดปลาเกา่แกแ่หง่เมอืงซปัโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่วา่จะเป็น ไขป่ลาแซลมอน ไขห่อยเม่น ปขูน ปลาสดๆ
ทนีียังมรีา้นอาหารเป็นสบิๆรา้นใหท้า่นเลอืกชมิ เมนูยอดฮติคอื “อนู ิดงบุร”ิ หรือขา้วหนา้ไขห่อยเม่นและปลาแซลมอน รับประกันความสดอร่อย ททีา่นจะจดจํามริูล้มื

***อสิระรบัประทานอาหารเทยีง ทตีลาดปลานโิจ***

บา่ย

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก เชน่ ขนมตา่งๆซงึฮอกไกโด ไดช้อืวา่มขีนมทอีร่อยและมชีอืเสยีงไปทัวโลก เชน่ Jaga Pokkuru ( )
ดว้ยความอร่อยและเสยีงปากตอ่ปากจากผูช้มิทังหลาย ทําใหข้ายดถีงึขนาดทจีะตอ้งจํากัดจํานวนซอืตอ่คนตอ่ครังกันเลยทเีดยีว Shiroi Koibito ( )
เป็นคุก้กสีอดไส ้White Chocolate ซงีเนือคุก้กจีะถูกอบดว้ยความเกรียมทกํีาลังพอด ีบวกกับ White Chocolate ททํีาจากน ้าํนมอันเลอืงชอืของ Hokkaido ทําให ้
Shiroi Koibito เป็นทตีดิอกตดิใจทังของคนญปีุ่ นและนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก Marusei Butter Sando ( ) เป็นบสิกติกรอบ ประกบกับไสค้รีม
White Chocolate และลกูเกด Choko Sosu Shu ( ) ชคูรีม สว่นผสมทลีงตัวของครีมสด ททํีามาจากนมของฮอกไกโด
กับช็อกโกแลตทมีรีสชาตไิม่หวานจนเกนิไป Ganpeki Ame ( ) ลกูอมทคีนญปีุ่ นนยิมซอืเป็นของฝากจาก
เป็นขนมทไีดรั้บรางวัลจากงานแสดงขนมของประเทศญปีุ่ นในปี 1968 ลกูอม 3 รส (นม ช็อกโกแลต ชาเขยีว)
ถูกออกแบบใหม้ลัีกษณะเหมอืนกับกอ้นหนิบนภเูขาTrappist Cookie ( ) เป็นคุก้กเีนย นมรสชาตลิะมุนละไม ทเีลา่ขานกันวา่นักบวชจากโบสถ์
Trappist เป็นผูป้รุงขนึ ตังแตส่มัย Showa ท ี11 (ปี 1937) และไดรั้บความนยิมมาจนถงึปัจจบัุน โดยทกีรรมวธิใีนการผลติยังคงเหมอืนเดมิทกุอย่างYamaoyaji (

) ขนมขนึชอืของเมอืงซปัโปโร (  : Sapporo) เป็นขนมเซมเบน้มชนัด ีททัีงหอมและหวานดว้ยสว่นผสมของนม เนย แลว้ก็ไข（่ ：
Senbei）มขีายมาตังแตปี่ 1930 แลว้นอกจากนียังมขีองฝากทไีม่ควรพลาดเชน่ POCKY และ KITKAT รส เมลอ่น

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

**บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตอ์าหารญปีุ่ นแบบบารบ์คิวิ ปิงยา่ง ใหท้า่นเลอืก เนอืหมู เนอืไก ่เนอืววัคดัพเิศษ อาหารทะเลสด ๆ ยา่งบนกระทะรอ้น
พรอ้มเครอืงเคยีง ผกัสด อดุง้ ซุปมโิสะ พรอ้มซอฟดรงิและเบยีรส์ดเตมิไมอ่นั**

ทพีกั



SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก 

สนามบนิชโิตเซ ่– สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม 

10.45 น.

เดนิทางจากสนามบนิชโิตเซ ่โดยเทยีวบนิ TG671

16.35 น.

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

ตัวเครืองบนิชนัหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการทรีะบไุว ้
ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ
คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ
คา่ทพัีกตลอดการเดนิทางตามทรีะบ ุ                 
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ
คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบ ุ     
คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆทรีะบุ
มัคคเุทศกบ์รกิารอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
น ้าํดมืวันละ 1 ขวด / ทา่น
ประกันภัยอุบัตเิหต ุ1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแลว้เขา้รับการรักษา)

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % และภาษีมูลคา่เพมิ 7 % กรณีออกใบกํากับภาษี
คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง
คา่ธรรมเนียมวซีา่สําหรับชาวตา่งประเทศ
คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถวนัละ 500  เยน หวัหนา้ทวัรว์นัละ 50 บาท

เงอืนไขการจอง

ชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท หรือทังหมด
สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ตอ้งชําระราคาทัวรทั์งหมด

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

1. หากทา่นไดชํ้าระคา่มัดจําทัวรเ์ป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ แตเ่กดิเหตสุดุวสิยัททํีาใหท้า่นไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิมัดจําใหแ้กท่า่นได ้
เนืองจากบรษัิทฯไดชํ้าระคา่มัดจําทนัีงของสายการบนิ คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ (ถา้ม)ี และคา่ดําเนนิการ คา่เอกสารและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหก้ับลกูคา้แลว้
หากมเีหตสุดุวสิยัททํีาใหท้า่นไม่สามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯ จะขอคนืคา่บรกิารใหท้า่นในอัตราดังตอ่ไปนี
•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน หักคา่มัดจํา 50%
•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน   หักคา่มัดจํา 100%
•  ยกเลกิกอ่นเดนิทาง  7 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่บรกิารทังหมด

2. กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงวนัหยุดยาว เทศกาล ปีใหม ่สงกรานต ์วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบรษัิทจําเป็นตอ้งจา่ยเงนิคา่ตัวใหก้ับสายการบนิเต็มจํานวนลว่งหนา้
รวมถงึคา่ทพัีกในตา่งประเทศ เพอืเป็นการยืนยันทนัีง ดังนันหากทา่นยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ไม่วา่จะกวัีนก็ตาม จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื
คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ

3. กรณีวซีา่ไม่ผา่น (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรียมเอกสารอย่างถูกตอ้งและตรงตามกําหนดเวลา) ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000
บาทตอ่ทา่น

4. หากทา่นใดมเีหตสุดุวสิยัททํีาใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯยนิดใีหท้า่นเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทางได ้แตอ่าจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ เชน่
คา่เปลยีนชอืทนัีงของสายการบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทเีกดิขนึจรงิ แตข่อสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดโดยเด็ดขาด

5. ในกรณีไมผ่า่นการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงไทยและญปีุ่ น ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ 100%

เรยีนทา่นผูม้เีกยีรตริว่มเดนิทางทกุทา่น

บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายเหตนุอกเหนือการควบคมุอันเนืองมาจาก ภัยจลาจล ประทว้ง ความไม่สงบทางการเมอืง
ปัญหาการจราจรอุบัตเิหต ุ” ภัยธรรมชาต”ิ  เชน่ น ้าํทว่ม พายุหมิะถลม่ พายุทะเลทราย พายุทอรน์าโด พายุเฮอรเิคน ภเูขาไฟระเบดิ แผน่ดนิไหว สนึามิ
หรือปัญหาอนืๆ เชน่ โรงไฟฟ้านวิเคลยีรร์ะเบดิ การลา่ชา้ การยกเลกิเทยีวบนิ หรือความผดิพลาดของสายการบนิ เครืองบนิขัดขอ้ง แตเ่ราจะแกไ้ขใหด้ทีสีดุ
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่การไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ตอ่สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศททีา่นเดนิทางไป
โรงแรม ยานพาหนะ มอือาหาร ทกุพเีรียดคณุภาพเหมอืนกันหมด ราคาทัวรแ์ตกตา่งกันเนืองจาก ชว่งวันหยุดนักขัตฤกษ์ สงกรานต ์ปีใหม่ ราคาตัวเครืองบนิ
ราคาโรงแรม ราคายานพาหนะ แพงมากกวา่ช่วงปกต ิกรุณาเขา้ใจในบรบิทนีกอ่นวางเงนิมัดจํานะคะ
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดทนัีงบนสายการบนิ หากลกูคา้ในกรุ๊ปสง่เลม่  พาสปอรต์ไม่ถงึ 15 ทา่น ทางการบนิไทยไม่รับจัดทนัีงลว่งหนา้
อาจตอ้งนังแยกกันทังกรุ๊ป แตท่างเราจะพยายามจัดใหส้มาชกิแตล่ะบา้นไดนั้งดว้ยกันคะ่  โปรดทราบ!!! สายการบนิไม่รับจอง LONG LEG ทกุกรณีคะ่
หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัว เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์
หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เนืองจากโรงแรมในญปีุ่ น หอ้งพักมขีนาดคอ่นขา้งเล็ก เรียนแนะนําวา่ใหจ้องหอ้งพักแบบเด็กเสรมิเตยีงจะสะดวกกวา่
หากทา่นจองหอ้งแบบเด็กไม่มเีตยีงแลว้ตอ้งการเปลยีนภายหลัง อาจไม่มหีอ้งวา่งคะ่ 
บรษัิทฯและตัวแทนของบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการทัวร ์รายการอาหารตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับสถาณการณ์
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ขอ้จํากัดทางภมูกิาศ และเวลา ณ. วันทเีดนิทางจรงิ ทังนีบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่ขายแกล่กูคา้ทเีคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารักหรือมพีฤตกิรรมเป็นทรัีงเกยีจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไม่รักษาเวลาเลย
พดูจาหยาบคาย ดมืสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้นื เอาแตใ่จตนเอง หรือถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้นื ชกัชวนผูอ้นืใหก้อ่ความวุน่วายในทัวร์
ฯลฯ (เพอืความสขุของผูเ้ดนิทางสว่นใหญ่)
ทา่นทเีดนิทางชว่งปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวคนญปีุ่ น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ รา้นอาหารคนเยอะ หรือในชว่งฤดหูนาวฟ้ามดืเร็ว
รวมถงึชว่งปีใหม่รา้นคา้จะปิดบางสว่น รา้นอาหารปิดเร็วกวา่ปกต ิขอใหท้า่นทําความเขา้ใจกอ่นจองทัวรค์ะ่
โรงแรมในญปีุ่ น ไม่มบีรกิรยกกระเป๋า ขอความร่วมมอืจากทกุทา่นดแูลกระเป๋าของตัวทา่นเอง บางโรงแรมทอียู่ในเมอืง ถนนคอ่นขา้งแคบ
รถบัสไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมได ้จําเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน
หากเกดิกรณีทรัพยส์นิหรือเอกสารสว่นตัวสญูหายซงึจะมผีลในการเดนิทางของคณะทัวรห์รือคณะทสีญูหายใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล
มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใิหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงชอืกํากับเทา่นัน
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษทสีนามบนิ เชน่ ววิแชร ์กรุณาแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน
การเดนิทางไปทอ่งเทยีวในชว่งวันหยุดเทศกาล หรือวันเสาร-์อาทติยข์องญปีุ่ น
อาจเจอสภาพจราจรตดิขัดสง่ผลใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา
ขอความร่วมมอืจากทกุทา่นทบีางครังตอ้งเร่งรีบ เพอืใหทั้นทอ่งเทยีวครบตามโปรแกรม
ตามกฏหมายของญปีุ่ นอนุญาตใหค้นขับรถทํางานวันละไม่เกนิ 12 ชวัโมง เชน่ เรมิงานเวลา 08.00 น. ตอ้งเลกิงานเวลา 20.00 น.
ทังนีบรษัิทฯอาจเจรจาเพมิเตมิเวลาใหต้ามความเหมาะสม จงึขอใหท้กุทา่นกรุณาตรงตอ่เวลาทกุครังทมีกีารนัดหมาย
กรณีออกตัวแลว้ลกูคา้มเีหตทุไีม่สามารถเดนิทางได ้
ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลยีนชอืในทกุกรณีและบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บรกิารทังหมดเนืองจากเราไดชํ้าระคา่โรงแรม อาหาร
และพาหนะลว่งหนา้ไปแลว้ (ทังนีขนึอยู๋กับเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิ)
เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3
ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 
โรงแรมในญปีุ่ นหอ้งสว่นใหญ่เป็นเตยีงแบบ Twin แตล่ะโรงแรมมเีตยีงแบบ Double Bed นอ้ยมาก และไม่ใชข่นาด KING SIZE BED ทา่นทตีอ้งการหอ้งแบบ
Double Bed หอ้งพักอาจตอ้งแยกชนัจากหอ้งพักแบบ Twin รวมถงึบางหอ้งเป็นหอ้งปลอดบหุรี แตอ่าจมกีลนิบหุรีรุนแรง หากทา่นตอ้งการเปลยีนหอ้ง
กรุณาแจง้ทไีกดไ์ดเ้ลยคะ่ (ทังนีขนึอยู่กับจํานวนหอ้งวา่งในวันนันดว้ย หากมหีอ้งวา่งก็สามารถเปลยีนไดค้ะ่)
กรณีทมีกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดทพัีกนอกเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม แตจ่ะคํานงึถงึมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทลีกูคา้จะไดรั้บเป็นสําคัญ 
โรงแรมทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building  หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน ้าํ
การออกแบบของแตล่ะโรงแรมในแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน
กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยุด หรือเทศกาลทตีอ้งการันตมัีดจํากับสายการบนิ หรือผา่นตัวแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศรวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight,
Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรือคา่ทัวรทั์งหมด
ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ
ในการเดนิทางแตล่ะครังตอ้งมผีูร้่วมเดนิทาง 20 ทา่นขนึไป ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่บรกิารเพมิ หรือไม่มหัีวหนา้ทัวรร์่วมเดนิทาง
หากผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 20 ทา่น และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น
ทางบรษัิทฯจะชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณีใดๆทังสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมอื
เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้
ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทยีวเอง
ตัวเครืองบนิเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีททีา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคนืเงนิได ้
เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไม่วา่ทังหมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิและตารางการบนิตา่งๆตามทสีายการบนิอนุมัตโิดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเลอืนวันเดอืนทางของทา่น ในกรณีไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ขอสงวนสทิธเิก็บคา่บรกิารเพมิหากมกีารปรับขนึของภาษีน ้าํมัน
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงสายการบนิเป็นระดับเทยีบเทา่


