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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรญ์ปีุ่ น   TE050 : ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 7 วัน 5 คนื (TG)  

TE050  : ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 7 วนั 5 คนื (TG)

 
JOZANKEI VIEW HOTEL 

 
KEIO SAPPORO PLAZA HOTEL 

 
NOBORIBETSU HOTEL 

 
TAKUBOKUTEI HAKODATE HOTEL 

ชมววิกลางเมอืงฮาโกดาเตะ สวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก

พกัเรยีวกงัแช่ออนเซ็นทกีวา้งใหญท่สีดุในญปีุ่ น

พกักลางใจเมอืงซปัโปโร ใกลแ้หลง่ชอ้ปปิง 2 คนืเต็ม

เต็มอมิบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์แบบไมอ่นั !!

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

กรุงเทพฯ – ชโิตเซ่
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20.30 น.

คณะพรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง

23.45 น.

ออกเดนิทางสู ่เมอืงชโิตเซ ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG670

วนัทสีอง

ชโิตเซ–่ โนโบรเิบทส ึ– นกิเซม่ารนีพารค์ – จโิกกุดาน ิ– ออนเซ็น

08.30 น.

เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร    

นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส ึนําทา่นชม นกิเซม่ารนีพารค์ เพอืเขา้ชมพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํ
พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวนิทน่ีารักอย่างใกลช้ดิแคม่อืเออืม(ขนึอยู่สภาพอากาศ) ชมโชวแ์มวน ้าํ และโชวป์ลาโลมา นอกเหนือจากนัน
ทา่นยังจะไดรั้บความเพลดิเพลนิจากปลาซารด์นีนับหมนืตัวทวีา่ยวนอยู่ในแท็งกก์ระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงทสีเีงนิเลอืมของปลาตัดกับน ้าํสนี ้าํเงนิ
ซงึการวา่ยไปในทศิทางเดยีวกันอย่างพรอ้มเพรียงนัน หาดไูดย้ากในอควาเรียมทัวไป โดยเฉพาะโชวก์ารใหอ้าหารปลา
ซงึเป็นกจิกรรมททีา่นไม่เคยสมัผัสมากอ่นแน่นอน ทา่นยังจะไดเ้ขา้อุโมงคใ์ตน้ ้าํเพอืดปูลาฉลามและสตัวท์ะเลอนุรักษ์ทหีายาก เชน่ ปลาหมกึยักษ์ เตา่ทะเล มา้น ้าํ
และอนืๆอกีมากมาย

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นชม จโิกกุดาน ิซงึมคีวามหมายวา่หบุผานรก หบุผานรกแหง่นีเกดิจากภเูขาไฟซงึยังไม่ดับ จงึกอ่ใหเ้กดิน ้าํพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดตามธรรมชาติ
อุดมไปดว้ยแร่กํามะถันซงึเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ บรเิวณดา้นบนของผวิดนิจะมแีร่กํามะถันสเีหลอืงเป็นจํานวนมาก
ทา่นจะเห็นควันทเีกดิจากความรอ้นพวยพุง่ขนึมาจากใตด้นิตลอดเวลา หลังจากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **อมิอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตข์าปู และเมนูอนืๆอกีมากมาย**

** หลงัรบัประทานอาหารค่าํ พลาดไมไ่ดก้บัการแช่น้าํแรส่ไตลญ์ปีุ่ น หรอืทเีรยีกกนัวา่ การอาบออนเซ็น
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมอืยลา้จากการเดนิทาง และชาวญปีุ่ นยงัเชอืกนัวา่การอาบน้าํแรน่นัจะทําใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย
พเิศษกบับอ่ออนเซ็นนานาชนดิของโรงแรมน ีทไีดช้อืวา่ เป็นออนเซ็นทมีพีนืทใีหญท่สีดุในญปีุ่ น**

** หรอืใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศความเป็ยญปีุ่ นแท้ๆ
โดยการแจง่ชุดยูกาตะเดนิเลน่บนถนนสายออนเซ็นอสิระใหท้า่นเลอืกซอืของฝากทรีะลกึและทพีลาดไมไ่ดก้บัการชมศาลเจา้ King Enma Shrine
 “ราชาแหง่นรก”  ทมีกีารเปลยีนหนา้ใหช้มเป็นรอบเวลา****

ทพีกั

NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม

โนโบรเิบทส ึ– ฟารม์หมโีนโบรเิบทส ึ(นงักระเชา้) – ฮาโกดาเตะ  –  หอคอยโกะเรยีวคะค ุ(ขนึลฟิท)์ – โกดงัอฐิแดง – จดุชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ
(นงักระเชา้) – ออนเซ็น

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น นังกระเชา้ไฟฟ้า ขนึ ฟารม์หมโีนโบรเิบทส ึชมหมพัีนธุพ์นืเมอืงฮอกไกโดไม่วา่จะเป็นหมสีนี ้าํตาลหรือหมดํีามากกวา่ 100 ตัว
โดยเฉพาะหมสีนี ้าํตาลทหีาไดย้ากในปัจจบัุน พบไดท้เีกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะครูนิเทา่นัน สนุกกับกจิกรรมตา่งๆ เชน่ โชวห์มโีลช้งิชา้
ใหอ้าหารหมอีย่างใกลช้ดิและหมตัีวใหญ่ทคีอยโบกไมโ้บกมอื ร่วมสนุกกับการทายผลการแขง่วงิเป็ด

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮาโกดาเตะ จากนันนําทา่นสู ่หอคอยโกะเรยีวคะค ุ(ขนึลฟิท)์ หอคอยสงู 90 เมตร ดา้นบนเป็นรูปหา้เหลยีม สรา้งขนึในปี 2006
สามารถขนึไปชมววิป้อมดาวหา้แฉกไดอ้ย่างชดัเจนแบบ 360 องศา ชนัลา่งสดุทฐีานเป็นรา้นขายของทรีะลกึ รา้นอาหาร และลานจัดนทิรรศการ 

จากนันนําทา่นไปยัง โกดงัอฐิแดง (Red Brick Warehouse) สรา้งตามแบบตะวันตกดว้ยอฐิแดง แตเ่ดมิทแีหง่นี
เป็นโกดังของพอ่คา้ผูมั้งคังทสีรา้งเอาไวเ้ก็บสนิคา้จากทา่เรือฮาโกดาเตะ แตปั่จจบัุนโกดังจํานวน 5 หลังถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นรา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นอาหาร โรงเบยีร์
และอนืๆ จากนันนําทา่นไปยัง จดุชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ (นังกระเชา้) ภเูขาทสีงู 334 เมตร
ววิจากยอดเขาฮาโกดาเตะทมีองกลับลงมายังทา่เรือและตัวเมอืงทโีอบลอ้มดว้ยทะเลทังสองขา้งในยามค่าํคนืนัน
นับวา่สวยงามแปลกตาและวา่กันวา่เป็นววิกลางคนืทสีวยงามทสีดุ 1 ใน 3 ของโลกทเีดยีว จากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

** หลงัรบัประทานอาหารค่าํ พลาดไมไ่ดก้บัการแช่น้าํแรส่ไตลญ์ปีุ่ น หรอืทเีรยีกกนัวา่ การอาบออนเซ็น
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมอืยลา้จากการเดนิทาง และชาวญปีุ่ นยงัเชอืกนัวา่การอาบน้าํแรน่นัจะทําใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย**

ทพีกั

** สําหรบัหอ้งพกัในวนัท ี8 - 14ต.ค. , 29 ต.ค. - 4 พ.ย.59 **

TAKUBOKUTEI HAKODATE HOTEL **** หรือเทยีบเทา่ 

** สําหรบัหอ้งพกัในวนัท ี24 - 30 ต.ค. 59 **

HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

ฮาโกดาเตะ – โมโตะมาจ ิ– ศาลาประชาคมเมอืงฮาโกดาเตะ (ดา้นนอก) – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – สวนฟกูดิาช ิ – โจซงัเค – ออนเซ็น



เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่โมโตะมาจ ิถนนทมีทีวิทัศนส์วยงามไม่เหมอืนใครดว้ยวัฒนธรรมตา่งชาตแิละวัฒนธรรมญปีุ่ นดว้ยถนนทเีป็นเนนิ
ทําใหม้องเห็นทวิทัศนข์องทา่เรือและอาคารแบบตะวันตก เชน่โบสถต์า่งชาต ิอาคารกงสลุเกา่แก ่นําทา่นชม ศาลาประชาคมเมอืงฮาโกดาเตะ
อยู่บนเชงิเขาภายในสวนโมโตะมาจ ิตัวอาคารสรา้งดว้ยไมต้ามสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลและอังกฤษคลาสสคิ
ใชเ้ป็นสถานทตีอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงดว้ยความสวยงาม จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกสําคัญของชาต ิ จากนันนําทา่นเดนิทางชม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ
ตลาดเชา้เปิดตหีา้ถงึเทยีงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ป ูไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่น พรอ้มทังผลไมต้า่งๆ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนฟกูดิาช ิชมน ้าํพ ุและลําธารน ้าํแร่ธรรมชาติ
ทเีกดิขนึจากหมิะทลีะลายลงมาจากยอดเขาโยเทถ่ายรูปกับความสวยงามจากธรรมชาตขิองภเูขาไฟคูแ่ฝดของภเูขาไฟฟจู ิอกีทังยังสามารถ
ดมืน ้าํแร่ธรรมชาตเิย็นฉํ่าจากทนีีไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่โจซงัเค จากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

** หลงัรบัประทานอาหารค่าํ พลาดไมไ่ดก้บัการแช่น้าํแรส่ไตลญ์ปีุ่ น หรอืทเีรยีกกนัวา่ การอาบออนเซ็น
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมอืยลา้จากการเดนิทาง และชาวญปีุ่ นยงัเชอืกนัวา่การอาบน้าํแรน่นัจะทําใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย**

ทพีกั

JOZANKEI VIEW HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้

โจซงัเค -โอตารุ – คลองโอตารุ  –  นาฬกิาไอน้าํโบราณ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ยอดเขาเท็งกุ (นงักระเชา้) – หมูบ่า้นช็อกโกแลต อชิยิะ (ดา้นนอก)–
ซปัโปโร – ชอ้ปปิงทานุกิ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่โอตารุ ชม คลองโอตารุ ทมีคีวามยาว 1, 140 เมตร และเชอืมตอ่กับอ่าวโอตารุ ซงึในสมัยกอ่น ทยีุคอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรือเฟืองฟู
คลองนีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงออกไปยังทา่เรือบรเิวณปากอ่าว ใหท้า่นถ่ายรูปกับววิคลองซงึเป็นจดุถ่ายรูปทเีป็นไฮไลทข์อง
เมอืง เดนิเลน่ตามอัธยาศัย ชมอาคารเกา่แกร่มิคลองและววิทวิทัศนท์สีวยงามจากนัน พาทา่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ นาฬกิาไอน้าํโบราณ ทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบน
 โลกเทา่นัน นาฬกิานีจะพน่ไอน ้าํ ประกอบกับมเีสยีงดนตรีดังขนึทกุๆ 15 นาท ีจากนันนําทา่นสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี
อาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดงแตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ.1910
ปัจจบัุนนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีกา่แกแ่ละควรคา่แกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ
สําหรับทา่นใดสนใจทจีะทํากลอ่งดนตรีทมีอัีนเดยีวในโลกดว้ยฝีมอืของทา่นเอง ทา่นสามารถเลอืกกลอ่ง เพลง และตุก๊ตาประดับตา่งๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ
เพอืททีา่นจะไดเ้ก็บความประทับใจใสล่งในกลอ่งดนตรีและเป็นของทรีะลกึจากเมอืงโอตารุ (ทา่นใดทสีนใจทํากลอ่งดนตรีมคีา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,500
เยน) จากนันนําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้า ขนาดรองรับได ้30 คน ขนึสู ่ยอดเขาเท็งกุ
ชมบรรยากาศและผอ่นคลายไปกับววิทวิทัศนอั์นสวยงามของอ่าวอชิคิะรแิละเมอืงโอตารุ เมอืงโรแมนตกิทคีวบคูไ่ปกับความเกา่แกแ่ละความสําคัญทางประวัตศิาสตร์
ใหท้า่นถ่ายรูปคูก่ับตน้ซากรุะซงึเหลอือยู่เพยีงบนยอดเขานีเพยีงตน้เดยีว

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี8-14 ต.ค. , 29-4 พ.ย.59 **

นําทา่นชม หมูบ่า้นช็อกโกแลต อชิยิะ (ดา้นนอก) แหลง่ผลติช็อกโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น
หมู่บา้นช็อกโกแลตทนีีดคูลาสสคิและมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทหีาจากไหนไม่ได ้โดยช็อกโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีคอื Shiroi Koibito ซงึมคีวามหมายวา่
ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ทา่นสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นททีา่นรักทาน หรือวา่ซอืเป็นของฝาก และยังมช็ีอกโกแลตแบบตา่งๆมากมายทหีาซอืทไีหนไม่ไดอ้กีดว้ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโร เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยท ี    ยา่นทานุก ิชอ้ปปิงอาเขตความยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นใหเ้ลอืกซอืของกวา่ 200 รา้นคา้
ทา่นจะไดเ้ลอืกซอืสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครืองใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา กลอ้งถ่ายรูป ของฝาก ของทรีะลกึ เสอืผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครืองสําอาง เป็นตน้ 

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี24-30 ต.ค.59 **

นําทา่นชม หมูบ่า้นช็อกโกแลต อชิยิะ(ดา้นนอก) แหลง่ผลติช็อกโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น
หมู่บา้นช็อกโกแลตทนีีดคูลาสสคิและมเีอกลักษณ์เฉพาะตัวทหีาจากไหนไม่ได ้โดยช็อกโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีคอื Shiroi Koibito ซงึมคีวามหมายวา่
ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ทา่นสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นททีา่นรักทาน หรือวา่ซอืเป็นของฝาก และยังมช็ีอกโกแลตแบบตา่งๆมากมายทหีาซอืทไีหนไม่ไดอ้กีดว้ย
จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโร จากนันแวะชม เจอารท์าวเวอร ์ตกึทสีงูทสีดุในซปัโปโร ตังอยู่ตดิกับสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทังหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม
โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร โดยมจีดุชมววิตังอยู่ทชีนั 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทรีะดับความสงู 160 เมตร
จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามค่าํคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์งอยู่กลางสวนโอโดริ
โดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึย่านซซูกูโินะสอ่งสวา่งทจีดุกลางเมอืง

ค่าํ

** อสิระอาหารค่าํ **

ทพีกั

KEIO SAPPORO PLAZA HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก

ซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด – หอนาฬกิา – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ (ดา้นนอก) –  มติซุย เอา้ทเ์ล็ต – JR ทาวเวอร ์ – ซปัโปโร

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี8-14 ต.ค. , 29-4 พ.ย.59 **
 
นํานําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ลัทธชินิโต ตังอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดมิชอืศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลังไดเ้ปลยีนชอืเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด
เพอืใหส้มกับความยงิใหญ่ของเกาะฮอกไกโดทมีศีาลเจา้ชนิโตนีคอยปกปักรักษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุ
ถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานเกา่แกนั่บพันปี แตท่นีีก็เป็นทสํีาหรับใหค้นทอ้งถนิไดก้ราบไหวส้งิศักดสิทิธทิสีงิสถติอยู่เพอืเป็นขวัญและกําลังใจ
 แลว้นําทา่นถ่ายรูปกับ หอนาฬกิา ซงึมคีวามเกา่แกม่ากจนกลายเป็นสญัลักษณ์สําคัญของซปัโปโรอกีแหง่หนงึ สรา้งตังแต ่ค.ศ.1878
อาคารแรกเรมิเดมิทใีชเ้ป็นทฝึีกงานของวทิยาลัยการเกษตรฮอกไกโด กอ่นจะเปลยีนมาเป็นมหาวทิยาลัยฮอกไกโดในปัจจบัุน



หอนาฬกิาถูกสรา้งและมเีสยีงระฆังตบีอกเวลามาตังแตปี่ ค.ศ.1881 จนถงึปัจจบัุนนีก็ยังบอกเวลาไดอ้ย่างเทยีงตรง ดว้ยความเกา่แกอ่ยู่คูก่ับเมอืงซปัโปโรมานาน
จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของชาต ิ จากนันนําทา่นผา่นชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอ
เมรกิาทสีรา้งดว้ยอฐิสแีดงทังหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจํานวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น
ตกึแดงหลังนีใชเ้ป็นททํีาการรัฐบาลฮอกไกโดตังแตปี่ ค.ศ.1886 และใชต้อ่เนืองยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นทจีะยา้ยไปททํีาการหลังใหม่สงู 10 ชนั
ซงึตังอยู่ดา้นหลังตกึแดงหลังนี ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี ค.ศ.1911

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี24-30 ต.ค.59 **
 
อสิระชอ้ปปิงในซปัโปโร ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการชอ้ปปิงย่านการคา้ในเมอืงซปัโปโร
แหลง่ทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดจ้ใุจ เชน่ หา้งปารโ์ก,้ หา้งมซิโุกชทิเีป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดดั์งของญปีุ่ น
หรือจะเป็นรา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอาง shisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo 

เทยีง

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี8-14 ต.ค. , 29-4 พ.ย.59 **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี24-30 ต.ค.59 **

** อสิระอาหารกลางวนั **

บา่ย

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี8 - 14 ต.ค. , 29 ต.ค. - 4 พ.ย.59 **

ใหท้า่นชอ้ปปิงกันใหจ้ใุจท ีมติซุย เอา้ทเ์ล็ต แหลง่ชอ้ปปิงทใีหญ่ทสีดุแหง่หนงึในญปีุ่ น เปิดตัวเป็นครังแรกในฮอกไกโด
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตแ่บรนดช์นันําจากตา่งประเทศ สนิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทัวไป
ประกอบดว้ยแบรนดดั์งถงึ 128 แบรนด ์นอกจากนี ภายในหา้งยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ทจีไุด ้650 ทนัีง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซอืสนิคา้ชอืดังมากมาย
อาท ิNike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้ และตอ่ดว้ยย่านชอ้ปปิงของเมอืงชโิตเซท่หีา้งสรรพสนิคา้ชอืดัง จากนันแวะชม เจอารท์าวเวอร์
ตกึทสีงูทสีดุในซปัโปโร ตังอยู่ตดิกับสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทังหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร โดยมจีดุชมววิตังอยู่ทชีนั 38 เรียกวา่ T38
(Tower Three Eight) ทรีะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวันกลางคนื
โดยเฉพาะยามค่าํคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึย่านซซูกูโินะสอ่งสวา่งทจีดุกลางเมอืง 

** โปรแกรมสําหรบัเดนิทางวนัท ี24 - 30 ต.ค. 59 **

จากนันใหท้า่นไดช้อ้ปปิงกันอย่างตอ่เนืองกันทเีมอืงซปัโปโร

ค่าํ

** อสิระอาหารค่าํ **

ทพีกั

KEIO SAPPORO PLAZA HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัทเีจ็ด

ชโิตเซ ่– กรุงเทพฯ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซ ่เพอืตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรียมตัวเดนิทางกลับ

10.30 น.

ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671

15.30 น.

เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

คา่ตัวเครืองบนิไป – กลับ ชนัประหยัด (ทา่นตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน) สายการบนิ และเสน้ทางตามระบใุน รายการเทา่นัน
คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมันตามรายการทัวร ์ทางบรษัิทฯ คดิอัตรา ณ วันท ี19 กมุภาพันธ ์2559
หากทางสายการบนิมกีารเรียกเก็บเพมิจากวันดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บจากทา่นตามความเป็นจรงิ
คา่พาหนะรับสง่ และคา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆตามรายการทรีะบเุทา่นัน
คา่โรงแรมทพัีกตามระบใุนรายการหรือเทยีบเทา่ หอ้งพักหอ้งละ 2-3 ทา่น
คา่อาหารและเครืองดมืตามรายการทรีะบเุทา่นัน
สายการบนิไทย กําหนดให ้น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ น ้าํหนักไม่เกนิ 30 กก. สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูล  ของทา่นเอง น ้าํหนักไม่เกนิ 7 กก.
หากทา่นเดนิทางดว้ยสายการบนิอนื ตอ้งตรวจสอบน ้าํหนักของสมัภาระอกีครังกับพนักงานขาย
คา่ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอันเนืองมาจากอุบัตเิหต ุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ของ
บรษัิทประกันภัยไทยววัิฒน ์จํากัด
หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทยีวคอยดแูลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางจํานวน 1 ทา่น
สมนาคณุทกุทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


คา่ทําหนังสอืเดนิทางหรือพาสปอรต์
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือในรายการเชน่คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรีด,
คา่เครืองดมืและอาหารทสีงัเพมิเตมิจากรายการททีางบรษัิทฯจัดใหเ้ป็นตน้
คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าํหนักเกนิกวา่สายการบนิกําหนดคอื 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น
คา่ธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตสําหรับคนตา่งดา้วทกีลับเขา้ประเทศ
คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3%
คา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเรียกเก็บเพมิ

เงอืนไขการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง กรณีมผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น15 วัน
การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทางหากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดโ้ดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยตามเงอืนไข ดังนี
ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 30 วัน ในชว่งปกติ
ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 45 วัน กอ่นการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจนี, ตลอดเดอืนเมษายน, พฤษภาคม และ
เดอืนตลุาคม)

ตวัเครอืงบนิ

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลับพรอ้มกัน
หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรียกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็น ผูกํ้าหนด
ซงึทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้ดําเนนิการออกตัวเครืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอREFUND
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน และหาก ทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทฯี เพอืยืนยันในกรณีทตัีวเครืองบนิสามารถ ทํา
REFUND ไดห้รือไม่กอ่นททีา่นจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50% , ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %,สว่นสายการบนิ
ฟินแอร ์, ลฟุฮันซา่ , สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน ์, สงิคโปรแ์อร ์ไลน ์ขนึอยู่กับเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน
ๆซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรือทังหมด เป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นันการเดนิทางของสายการบนิอนืๆ
สามารถสะสมไมลไ์ดต้ามเงอืนไขของสายการบนินันๆ

คา่ธรรมเนยีมน้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ

คดิตามอัตราททีางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันทลีา่สดุทมีกีารปรับคา่ธรรมเนียมหากสายการบนิมกีารปรับขนึราคาในภายหลัง
ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณวันทอีอกตัว

กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง

น ้าํหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครืองบนิคอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด /        Economy Class
Passenger) หากสมัภาระมนี ้าํหนักเกนิ สายการบนิมสีทิธเิรียกเก็บคา่ระวางน ้าํหนักเพมิได ้
กระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และ มคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56
เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)
ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรือสายการบนิอนื น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้่าํหรือสงูกวา่มาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ ซงึผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงานขายดว้ยตัวเอง

การชําระเงนิ

ชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง เงนิมัดจําถอืเป็นการยืนยันการจองของทา่น
ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมดลว่งหนา้ 14 วันกอ่นเดนิทาง
ชว่งเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจนี ตลอดเดอืนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดอืนตลุาคม ตอ้งชําระลว่งหนา้21 วันกอ่นการเดนิทาง
หากทา่นไม่ชําระเงนิสว่นทเีหลอืตามกําหนดวันดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ
ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไขและขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิตามเงอืนไขการยกเลกิ


