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หากท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา กบัทวัรต์ามรอยแฟนเดย ์ท่านจะไดร้บัสทิธิประโยชน ์ดงันี้  
 

1. พกัสกีรีสอรท์ ระดบั 5 ดาว ห้องพกัสดุหร ู พรอ้มสิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบครนั The Kiroro, ตกึ A 
Tribute Portfolio Hotel จ ำนวน 1 คนื  (ตกึเดยีวกบัฉำกในภำพยนตร ์แฟนเดย ์แฟนกนัแค่วนัเดยีว ) 

2. แถมฟรี!! กจิกรรม Snow park 2 ชัว่โมงเตม็!! อำท ิสโนวบ์ำนำน่ำ สโนบอรด์ สโนโมบลิ เป็นตน้ 
3. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขำอำซำร ิสัน่ระฆงัขอพรแห่งควำมรกั (Love Bell) ว่ำกนัว่ำ ...ถ้ำไดส้ัน่ระฆงั

ทีน่ี่แลว้จะไดคู้่ หรอืสมหวงัในเรือ่งควำมรกั ( ฉากไฮไลทข์องภาพยนตรแ์ฟนเดยเ์ลยทีเ่ดยีว ) 
4. เชค็อนิตำมแลนดม์ำรค์สถำนทีเ่ทีย่ว ตำมรอยภำพยนตรช์ื่อดงั “แฟนเดย.์.แฟนกนัแค่วนัเดียว”  ทีพ่ระเอกนำง

เองชื่อดงั มวิ เต๋อ ไปถ่ำยท ำภำพยนตรเ์รือ่งนี้ อำท ิหุบเขำนรก คลองโอตำร ุนำฬกิำไอน ้ำ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
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วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ 
 

20:00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 
สายการบินไทย (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้าน
สมัภาระเชค็อนิทแ์ก่ทุกทา่น….. 

 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  
               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
 

23:55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 
                                                                  
 

วนัทีส่อง       สนามบนิชิโตเซะ – จิโกกุดาน ิ(หบุเขานรก) – โนโบริเบท็สึ – หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ  - เมืองอิวะนยั 
 

 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 

  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ  เมืองที่ เต็มไปด้วยบ่อน ้าแร่ที่ มี ช่ือสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด              
พาท่านชม จิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมี
ทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้าร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ
กระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดง
ที่ มี ค วัน ร้ อ นๆ อ ยู่ ต ลอด เวล า  แ ล ะถื อ เป็ น
แหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มีช่ือเสียงที่สุดบน
เกาะฮอกไกโด (ฉากหนึ่งในภาพยนตแ์ฟนเดย…์
แฟนกนัแค่วนัเดียว ภาพยนตรชื์่อดงั) กบัค ายอด

ฮิตที่นางเอกถามพระเอก “ มาจ้องตากนัสกั 
1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก ” ทางเข้าหุบ
เขาจะมี สัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวไป
หน่อย แต่น่ีเป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มา
เยือน  ดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่น่ี   ไม่ว่าจะเป็น
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ร้านขายของที่ระลึก ห้องน า้จะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เหน็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการ
เดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณน้ีจะมีโรงแรมต้ังข้ึนจ านวนมากเพราะ
ใกล้กับแหล่งบ่อน า้แร่จากธรรมชาติ ท าให้โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เม่ือเดินใกล้
เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอก ามะถันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บางบริเวณกจ็ะมีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกิดจาก
ความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะน าว่าถ้าใครเป็นภมูิแพ้หรือกลัวว่าจะเหมน็กล่ินก ามะถัน (จริงๆ
กล่ินกไ็ม่รุนแรงเทา่ไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเชด็หน้ามาปิดจมูกด้วย   
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  
 

บ่าย  จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของ
ชาวเอโดะในสมัยโบราณ  ภายใน พ้ืนที่ ห มู่ บ้ าน มีทั้ ง                    
หอสังเกตการณ์  โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา 
หมู่บ้านซามูไรและอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัส
บรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญ่ีปุ่นโบราณ นอกจากน้ียังมี
คนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ สามารถ
ชมการแสดงวัฒ นธรรมแบบชาวเอโดะ  ท่ านจะได้
เพ ลิดเพ ลินไปกับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุด
ประทับใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญ่ีปุ่น
หรือ นินจา การแสดงกายกรรมของนินจา และการแสดง
ทักษะการใช้ดาบ  และภายในหมู่บ้านการตกแต่งของ
ร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในก็เป็นแบบสมัยเอโดะ              
มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารอื่นๆบริการด้วย 
ส าหรับท่านที่ต้องการหาของฝากที่ น่ีมีเซมเบ้ ที่มีลายมาส
คอตของหมู่บ้านยุค อิดาเตะ Noboribetsu ที่ มีจ าหน่าย
เฉพาะที่น่ี  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (2)  Japanese Set 
 

ทีพ่กั   โรงแรม IWANAI  KOGEN HOTEL  (HOKKAIDO)  (ระดบั 4 ดาว) 
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วนัทีส่าม        อิวะนยั - คิโรโระรีสอรท์ –ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชัว่โมงเต็ม 

                   พเิศษ!! น าท่านข้ึนกระเชา้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขา Asari ขอความรกั ตามรอยหนงั แฟนเดย ์“ 

                  แฟนกนัแค่วนัเดียว” 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ รีสอร์ท มี
จุดเด่นคือ เป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะในแบบ power 
snow ซ่ึงเป็นหิมะที่ มีคุณภาพยอดเย่ียมระดับ
โลก คิโรโระ ประกอบด้วยโรงแรมในเครือสตาร์
วูด โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 2 แห่ง ได้แก่ เดอะ             
คิโรโระ ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ โรงแรมหรูภายใต้
แบรนด์ “ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกใน
เอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน ฮอกไกโด คิโรโระ 
รีสอร์ท โรงแรมระดับห้าดาวที่อยู่ติดลานสกี  นอกจากน้ียังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสกีช้ันน าของโลกคือ NZ Ski 
หน่ึงในผู้น าของสกีรีสอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance เครือข่ายสกช้ัีนน าในอเมริกา 
นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกี หรือ 
สโนว์บอร์ด class สอนสกี โรงเรียนสอนสกีส าหรับเดก็ 
กิจกรรมในลานหิมะ Snow Pak ขนาดใหญ่ น่ังกระเช้า
กอนโดล่าขึ้ นสู่ยอดเขา ชมวิวงดงามพร้อมเคาะระฆัง
แห่งความรัก ผ่อนคลายด้วยออนเซนทั้งแบบกลางแจ้ง
และในร่ม และภัตตาคารที่มีถึง 9 แห่ง   จากน้ันน าคณะ
ทุกท่าน นัง่กระเช้ากอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 
กิ โล เมต ร  (ใช้ ร ะย ะ เวล าป ระม าณ  20 น า ที )                   
น าทุกท่านขึ้ น สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพ่ือไปสั่น 
“ระฆังแห่งความรัก” สุดโรแมนติกมีความเช่ือว่า…             
ถ้าใครได้ ล่ันระฆัง และอธิฐานเกี่ ยวกับความรักจะ
สมหวัง  อีกทั้งยังเป็นที่ นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้วย
“เพียงเขย่าระฆงัใหด้งักงัวาน ตั้งสติ...แลว้ขอพร มา
ลุน้ว่าคุณจะสมหวงัหรือไม่ ”  (ฉากหนึ่งในภาพยนต์
แฟนเดยแ์ฟนกนัแค่วนัเดียว)  
 

    จากนั้นใหท่้านอิสระตามอทัยาศยั ไดส้นุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอรท์คิโรโระแห่งนี้  
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- แถมฟรี..กจิกรรม Snow Park 2 ช่ัวโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  
   (ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภาพภมูิอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  
- แถมฟรี..น าทา่นขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กโิลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari   
   (ขอสงวนสิทธิ์การเปิด - ปิดกระเช้าตามสภาพภมูิอากาศ ณ ขณะน้ัน) 

 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                          
 
 
 
 
 
 

 

    หรือ หากท่านตอ้งการ เขา้ชม หรือ ถ่ายรูป โบสถแ์สนโรแมนติก ซ่ึงเป็นฉากที่พระเอกขอนางเอกแต่งงาน 
ในโบสถแห่งน้ี ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดัง แฟนเดย์ ที่แสนโรแมนติกมากๆ  

 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ณ ศูนยอ์าหารของโรงแรม  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (4)  อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ   
 

ทีพ่กั   โรงแรม THE KIRORO,  A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดบั 5 ดาว) 
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  สถานทีห่ลกัในการถ่ายท า ภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว 

 

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซน็) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหน่ือยกับการ
เดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซ่ึงการแช่น า้แร่ธรรมชาติเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ังมีน ้ามีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือก
พักผ่อนในห้องพัก 

 

วนัทีสี่ ่         คิโรโระรีสอรท์ – เมอืงโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน ้ า – ซปัโปโร – อดีตท าเนยีบ   

                  รฐับาล - โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์- พิเศษ!!เมนูขาปูยกัษ ์3 ชนดิ                       

                พรอ้ม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น ชื่อดงัของฮอกไกโด  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (5) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ อยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองซัปโปโร น าท่าน ชมคลองโอตารุ เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่ นักท่องเที่ยวนิยมมา
ถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก หากเดินทางมายังเมือง 
โอตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับคลองแห่งน้ีถือว่ามาไม่ถึง
จริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วย
หิมะที่ขาวโพลน ท าให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยม
มาเยือนสถานที่แห่งน้ีเป็นอย่างมาก   
จากน้ันน าท่านชม โรงงานแกว้ ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้ส าหรับ
ชมวิว ภายในโรงงาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับชมวิธกีารท าเคร่ืองแก้ว และ ยังสามารถซ้ือของฝากที่ท  า
จากแก้วลวดลายน่ารักๆ หลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อกีด้วย และทา่นสามารถเลือกชมกล่อง
ดนตรี ณ พิพธิภณัฑก์ล่องดนตรี ที ่เหน็ว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซ่ึงมี
ความโดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลอง
เล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง 
ท าให้การดูของฝากไม่น่าเบื่ออกีต่อไป 
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จากน้ันน าท่านไปชม หอนาฬิกาไอน ้ า  นาฬิกาไอน า้เก๋ๆ  ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกัน
สกัหน่อย นาฬิกาเรือนน้ีต้ังอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีน้ีเองเหน็สวยๆ อย่างน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเก่าแก่มาก 
ทั้งยังเป็นนาฬิกาไอน า้โบราณที่ยังใช้ได้ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกาน้ียังถือเป็นหน่ึงใน
แลนด์มาร์กประจ าเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนน้ีจะมีเสียงดนตรีดังข้ึนเป็นที่สนใจแก่
นักทอ่งเที่ยวย่ิงนัก ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
 

น าท่ าน ไป ยัง  "ตึ กแดงอดี ตท าเนี ยบ รัฐบ าล" (Former Hokkaido Government Office Building)                   
ตึกอาคารสีแดงอิฐ สร้างใน ปี  1888 
อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้ นทะเบียนให้
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติ
เมื่ อปี พ.ศ.2512 ภายในยังมี ข้าวของ
เคร่ืองใช้ในห้องที่ เคยเป็นที่ท  างานของ
ผู้ว่าการเมือง บางห้องจัดเป็นนิทรรศการ
แสดงภาพถ่ายและเร่ืองราวความเป็นมา
ของเมืองทั้งลักษณะภูมิศาสตร์และสัตว์ที่
พบบนเกาะฮอกไกโด  ในช่วงฤดูหนาว..หิมะตกปกคลุมท าใหบ้รรยากาศรอบๆตัวอาคารเป็นแลนด์มาร์คที่
นกัท่องเทีย่วพลาดไม่ไดที้จ่ะมาถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกดว้ยววิหิมะขาวโพลน สวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว 
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จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ(Ishiya) เจ้าดัง ต้นต ารับจากฮอกไกโด ผู้ผลิต
ของฝากขึ้นช่ืออย่างขนม Shiroi Koibito  ที่น่ีนักท่องเที่ยวต่างแห่แหนกนัเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล 
อสิระให้ท่านเดินชมห้องต่างถ่ายรูปได้ตามใจชอบ หรือจะซ้ือ
ขนม เป็นของฝากก ลับ บ้ าน   จาก น้ันน าท่ าน ผ่ านชม                    
หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญ่ี ปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่าง
เที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโป  จากน้ันน าท่าน
ไปยัง สวนโอโดริ สถานที่ จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี 
(SNOW FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น 
ทั้งยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของภาพยนตร์ไทยชื ่อดังเรื่อง 
‘แฟนเดย์’ ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมก็จะเป็นจุด
ถ่ายรูปที่สวยงามอีกจุดเลยที่เดียว อิสระตามอัธยาศัยให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพบรรยากาศ  ซ่ึงท่านสามารถมองเหน็ ซัป
โปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. Tower) ที่ ต้ังตระหง่าน
อยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสงูถึง 142.7 เมตร   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7)  พเิศษ!! เมนู ขาปูยกัษ ์3 ชนิด ชื่อดงัของฮอกไกโดพรอ้ม
น ้ าจ้ิมรสเด็ด และ อาหารนานาชาติ มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเล
ทั้งหลายที่สดมากๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น า้ 
กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซูชิ และ ไฮไลทท์ี่ชาวไทยรอคอย คือ ปูฮอกไกโด น่ันเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL   SAPPORO  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 
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วนัทีห่า้         เมืองซปัโปโร – อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่กั  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (8) 
 

ให้ทา่นได้ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ได้อย่างเตม็ที่ เรามีสถานที่แนะน าส าหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
 

ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่านที่รวบรวมร้าน             
ช้อป ป้ิ ง ห้างสรรพสิน ค้า ร้าน น่ั งชิล น่ั งดื่ ม ต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ 
อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้จุใจ เช่น ร้านBIG 
CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิ เล็คทรอ นิคส์ ,ร้ าน100เยน ,ร้ าน  UNIQLO ขาย
เสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเคร่ืองส าอางข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น  
ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ หนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตร ์‘แฟนเดย’์ ตลาดแห่งน้ี
มีร้านค้าทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออก 
และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อกนัด้วย
หลังคาโครงสร้างที่ไว้ป้องกันฝนตก หรือ แดดร้อน
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซ้ือสินค้า  โดยเร่ิมตั้งแต่
เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งน้ี มี
นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อป
ป้ิงที่ เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา อาทิ เสื้ อผ้า
แฟช่ัน ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที่
รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ที่น้ี กคื็อ "ร้านดองกิโฮเต้" Don.ki 
หรือ ร้าน  มตัสึโมโต้ "Matsumoto”   
 

เจอารท์าว  อาคารสูง 38 ช้ันที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ 
ไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ โรงแรม JP ทาว
เวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 
และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดม
กระจกเช่ือมจากใต้ดินขึ้นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสงัเกต มี
ร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ 
กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีม
พาร์ค ‘ราเมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเคร่ือง
ไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ช้ันคือ ระหว่าง
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ช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของช่ือคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ช้ัน
ใต้ดิน 1 ถึงช้ัน 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนช้ัน 7 มีโรงภาพยนตร์  
ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝร่ังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอกีด้วย   
อิสระอาหารเทีย่ง และ อาหารค า่ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน  

 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 

 
 

วนัทีห่ก         สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (9) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ 
 

10.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
หมายเหตุ 
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม 

 
อตัราค่าบริการ : ทวัรเ์ต็มรูปแบบ 6 วนั 4 คืน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ 

ห้องละ 2 ท่ำน 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็  

เดก็มีเตียง 
( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 12  ปี) 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ 

เดก็ไม่มีเตียง 

( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 12  ปี) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

วันที่ 01 – 06 ธันวำคม 2561 54,900.- 53,900.- 51,900.- 

-11,900- 

วันที่ 22 - 27 มกรำคม 2562 56,900.- 55,900.- 53,900.- 
วันที่ 01 – 06 มีนำคม 62 59,900.- 58,900.- 56,900.- 
วันที่ 08 – 13 มีนำคม 62 59,900.- 58,900.- 56,900.- 
วันที่ 14 – 19 มีนำคม 62 56,900.- 55,900.- 53,900.- 
วันที่ 19 – 24 มีนำคม 62 58,900.- 57,900.- 55,900.- 
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วันที่ 26 - 31 มีนำคม 62 58,900.- 57,900.- 55,900.- 
วันที่ 28 มี.ค – 2 เม.ย 62 53,900.- 52,900.- 51,900.- 

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

**ราคาจอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ หกัค่าตัว๋ออก 
20,000 บาท จากราคาทวัร*์* 

 
อตัรานี้ รวม  

 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
(ณ วนัที ่ 28/11/2560) หากภาษีน า้มนั และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิลกูคา้ช าระส่วนต่างที่
เพ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ทา่น 
 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  
 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  
 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 ราคาน้ี ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัละ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง) 
 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 

 

การช าระเงิน 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 
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2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธิยกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  

 

เงือ่นไขการยกเลิก  
1) ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
2) เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การ

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่มี การ
คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ า
กบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด
เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ า หรือ เต็มจ านวน กรณกีรุ๊ปปิดการขายแลว้ แล้ว 
4) กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5) เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านผูใ้หญ่ขึ้นไป และในกรณีทีผู่โ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ
สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า... 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง 
ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด
หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอ
สงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยัง
ประเทศน้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 
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 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจ าทุกกรณี  
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์

ในการหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ
ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง
แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนทา่นข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
น าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 
1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มี
กฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก 
เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 


