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HOKKAIDO FURANO SNOWY 
จุดเด่น 

 
 ชมและชมิราเมนท ีหมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 
 ชมสตัวน์านาชนดิท ีอาซาฮยิามา่Asahiyama Zoo 
 เพลิดเพลนิกับการเลน่สกที ีชกิไิซ โนะ โอกะ Shikisai no Oka 
 ชมโรงงานผลติชสีทฟีรูาโน Furano Cheese Factory 
 ชมกระทอ่มสไตลบ์ตูคิ นนิกรุ ูเทอเรสNinguru Terrace 
 ชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโดเป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกินั 
 ชม หอนาฬกิาเกา่ซปัโปโร 
 ชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทเีกา่แกท่างประวตัศิาสตรณ์เมอืงโอตารุ 
 ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
 ชมโรงงานเป่าแกว้Kitaichi Glass Otaru 



 

 

 ชมความน่ารักของตวัการต์นูชอืดงั
 ชอ้ปปิงเต็มอมิณยา่นใจกลาง เมอืงซปัโปโร่
 ผอ่นคลายกับการแชนํ่าแร ่ออนเซน
 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั

 
ชอืโปรแกรมHOKKAIDO FURANO SNOWY
จํานวน5วนั3คนื  
 

วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG670 BKK-CTS23:45-08:3
D2 ชโิตเซะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮกิาวา่

ถนนเฮวาอาซาฮกิาวา่ 
D3 ลานสกชีกิไิซโนะโอกะ - โรงงานผลติชสีฟรูาโน

D4 ***อสิระเต็มวัน*** เทยีวชมศาลเจา้ฮอกไกโดคลองโอตาตุ
เป่าแกว้ทําเนยีบรัฐบาลหอนาฬกิาทานุกโิคจหิรอืชอ้ปปิงตามอัธยาศยั

D5 ชโิตเซะ - สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
TG671CTS-BKK 10:30-15:30

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
20:30น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 
23:45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG670 
 

วนัท2ี ชโิตเซะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮกิาวา่
- ชอ้ปปิงถนนเฮวาอาซาฮกิาวา่

 
08:30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานชโิตเซะ

ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั
วะไปยังหมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 
Villageไดถ้อืกําเนดิขนึในปี
ของเมอืงอาซาฮคิาวา่นมีรีา้นราเมง
หลังคาเดยีวเสมอืนหมู่บา้นราเมนทรีวบรวมรา้นดังขนัเทพไวใ้นที
เดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆทจัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บา้น
แหง่นใีหส้าํหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ยนอกจาก
วฒันธรรมการทานทนัีกทอ่งเทยีวอย่างเราควรรูเ้พอืทจีะไดเ้ขา้ใจ
คนญปีุ่ นมากขนึนันคอืเวลาทานหา้มคบีเสน้มาใส่ชอ้นก่อนแลว้
ค่อยทานแต่ตอ้งใชต้ะเกยีบคบีเสน้และเครืองเคยีงแลว้เอาเขา้
ปากเลยชอ้นมีไวส้ําหรับซดนําซุปเท่านันและถา้ราเมนรา้นไหน
อร่อยมากๆคนญปีุ่ นก็จะไมเ่หนยีมอายทจีะยกชามซูด้ดดดเสยีงดัง

เป็นการใหส้ัญญาณกับพ่อครัวว่า
เทา่ไหร่ยงิอร่อยเทา่นัน 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

จากนันนําทา่นชมสวนสตัว ์อาซาฮยิามา่
สวนสัตววทิยาทไีดรั้บความนิยมอย่างมากอยู่ดา้นนอกใจกลาง
เมอืงAsahikawa กลางฮอกไกโดความนิยมของมันอยู่ในเปลอืก

 
ารักของตวัการต์นูชอืดงัท ีรา้นกาแฟฮลัโลคติต ี

เมอืงซปัโปโร,่ยา่นทานุกโิกจ,ิ Heiwa Shopping Street
ออนเซน 

ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

NO SNOWY 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 

30 
- / - / -  

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮกิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า -ชอ้ปปิง - /L / - AsahikawaToyo Hottel
or SML

โรงงานผลติชสีฟรูาโน - นนิกรุูเทอเรส B / L / D Hotel Sunroute New 
Sapporo or SML

เทยีวชมศาลเจา้ฮอกไกโดคลองโอตาตุโรงงาน
เป่าแกว้ทําเนยีบรัฐบาลหอนาฬกิาทานุกโิคจหิรอืชอ้ปปิงตามอัธยาศยั 

B / - / - Hotel Sunroute New 
Sapporo or SML

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
30 

B / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญปีุ่ นโดย

หมูบ่า้นราเมนอาซาฮกิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
อปปิงถนนเฮวาอาซาฮกิาวา่ 

ชโิตเซะประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยสําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบันําทา่นเดนิทางสู่

หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า Asahikawa Ramen 
ไดถ้อืกําเนดิขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดัง

ของเมอืงอาซาฮคิาวา่นมีรีา้นราเมง 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีวเสมอืนหมู่บา้นราเมนทรีวบรวมรา้นดังขนัเทพไวใ้นที
เดยีวและยังมหีอ้งเล็กๆทจัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บา้น
แหง่นใีหส้าํหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ยนอกจากนรีาเมนยังมี
วฒันธรรมการทานทนัีกทอ่งเทยีวอย่างเราควรรูเ้พอืทจีะไดเ้ขา้ใจ
คนญปีุ่ นมากขนึนันคอืเวลาทานหา้มคบีเสน้มาใส่ชอ้นก่อนแลว้
ค่อยทานแต่ตอ้งใชต้ะเกยีบคบีเสน้และเครืองเคยีงแลว้เอาเขา้
ปากเลยชอ้นมีไวส้ําหรับซดนําซุปเท่านันและถา้ราเมนรา้นไหน

นญปีุ่ นก็จะไมเ่หนยีมอายทจีะยกชามซูด้ดดดเสยีงดัง

เป็นการใหส้ัญญาณกับพ่อครัวว่า “ราเมนอร่อยมากกก”ยิงดัง

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
อาซาฮยิามา่Asahiyama Zooเป็น

สวนสัตววทิยาทไีดรั้บความนิยมอย่างมากอยู่ดา้นนอกใจกลาง
กลางฮอกไกโดความนิยมของมันอยู่ในเปลอืก

  

2 

Heiwa Shopping Street 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

AsahikawaToyo Hottel 
or SML 
Hotel Sunroute New 
Sapporo or SML 
Hotel Sunroute New 
Sapporo or SML 
 

2 ช.ม.) หลังผ่านขนัตอนการ
ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮคิา



 

 

ซงึทําใหผู้เ้ยยีมชมสามารถสงัเกตสตัวไ์ดจ้ากมมุตา่งๆซงึหลายแห่งมเีอกลักษณ์เฉพาะสําหรับสวนสตัวอ์าซาฮยีะ
มะไฮไลตร์วมถงึอโุมงคแ์กว้ผ่านสระนกเพนกวนิทชี่

หนงึทนัีกท่องเทยีวใหค้วามสําคัญนอกจากสวนสัตวอ์าซาฮกิาว่าหมู่บา้นราเมนหรือ
Heiwa ยังเป็นเจา้ภาพจัดงาน
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่

 
ทพีกั Asahikawa Toyo Hotel 
 
วนัท3ี ลานสก ีชกิไิซโนะ โอกะ - โรงงานผลติชสีฟรูาโน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 นําทา่นเดนิทางสูล่านสกชีกิไิซ

ซงึใหท้ัศนียภาพอันงดงามของพืนทีกว่าสบิหา้ไร่บน
machiBieiเป็นสวรรคข์องดอกไมต้ามฤดูกาลจากฤดใูบไมผ้ลถิงึ
ฤดูใบไมร้่วงซงึในหลายสายพันธุท์แีตกต่างกันของดอกไมท้่าน
จะเพลดิเพลนิไปกับกลนิหอมของดอกไมท้่ามกลางทัศนียภาพ
อันงดงามสว่นในชว่งฤดูหนาวหมิะจะเปลยีนสวนดอกไมใ้หเ้ป็น
Snowlandในชว่งฤดูหนาวซงึ
ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับหมิะและธรรมชาตขิณะขับขลี่อง
หมิะสโนวโ์มบลิและยานพาหนะอนืๆรถสโนวโ์มบลิเป็นพาหนะที
ทําใหท้กุทา่นรูส้กึตนืเตน้ดอีกดใีจและใชง้านไดง้า่ยแมผู้เ้รมิตน้

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟุระโนะ
ทอีดุมสมบรูณ์ของเกาะฮอกไกโดมกีารเลยีงวัวนมกันมากจงึไม่
น่าแปลกใจถา้จะมโีรงงานทําชสีสารพัดแบบแตท่น่ีาสนใจคอืที
โรงงานชีสฟูราโนFurano Cheese Factory
นักทอ่งเทยีวจะสามารถชมชมิและซอืผลติภัณฑจ์ากนมและชสี
ชนดิตา่งๆกลบับา้นไดแ้ลว้ทนียีังเปิดโอกาสใหท้ดลองทําชสีกัน
สดๆจากนํานมอกีดว้ยนักทอ่งเทยีวสามารถชมขบวนการผลติชสี
ต่างๆผ่านช่องกระจกทีทําขึนเพือใหนั้กท่องเทียวไดช้ม
กระบวนการผลติตังแต่ตน้จนจบกระบวนการผลติชสีและคุณ
อาจจะไดเ้ห็นชสีดําททํีามาจากการนําเอาหมกึดําของปลาหมกึ
มาทําเป็นสีของชีสในบริเวณรอบๆ
แหลง่ชอ้ปปิงอนืๆอกีเชน่ทําไอศครมีทําพสิซ่า
ชมการสาธิตต่างๆโดยไม่ตอ้งจองล่วงหนา้จากนันนําท่าชม

 
ซงึทําใหผู้เ้ยยีมชมสามารถสงัเกตสตัวไ์ดจ้ากมมุตา่งๆซงึหลายแห่งมเีอกลักษณ์เฉพาะสําหรับสวนสตัวอ์าซาฮยีะ
มะไฮไลตร์วมถงึอโุมงคแ์กว้ผ่านสระนกเพนกวนิทชีว่ยใหผู้เ้ขา้ชมสงัเกตเห็นเทยีวบนิใตนํ้าของนกและโดมแกว้

ขนาดเล็กทอียู่ตรงกลางของหมขีัวโลกและนกเพนกวนิหมา
ป่าเพอืใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บสทิธใินหมู่สตัวส์วนสตัวก็์เป็นหนงึใน
คนแรกทจัีดใหม้กีารเดนิเพนกวนิในชว่งฤดูหนาวทํางานกับ
เปลือกใหม่และการปรับปรุงทีมีอยู่อย่า
ตอ่เนืองสัตวท์มีกีารจัดแสดงไดแ้กส่ัตวป่์าพืนเมอืงจากฮอก
ไกโดไดแ้ก่กวางนกอนิทรีปันจันและหมาป่าทสีูญพันธุ์ไป
แลว้เชน่เดยีวกบัสตัวห์ลายชนดิจากทวัโลกเชน่หมขีัวโลกลงิ
ลงิแมวยักษ์และยรีาฟถา้เป็นไปไดพ้ยายามเยยีมชมสวนสตัว์
นอกวันหยุดสดุสัปดาหแ์ละวันหยุดเพอืลดฝูงชน
ทา่นชอ้ปปิงตอ่ทถีนนเฮวาHeiwa Shopping Street
อาซาฮกิาว่า Asahikawaนับเป็นแหล่งช๊อปปิงอีกแห่ง

หนงึทนัีกท่องเทยีวใหค้วามสําคัญนอกจากสวนสัตวอ์าซาฮกิาว่าหมู่บา้นราเมนหรือ
ยังเป็นเจา้ภาพจัดงานJunkudoทใีหญท่สีดุในญปีุ่ นอกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่ออนเซ็นOnsenสปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั

Asahikawa Toyo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

โรงงานผลติชสีฟรูาโน - นนิกรุู เทอเรส 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ชกิไิซ โนะ โอกะShikisai noOkaที

ซงึใหท้ัศนียภาพอันงดงามของพืนทีกว่าสบิหา้ไร่บนOka-no-
เป็นสวรรคข์องดอกไมต้ามฤดูกาลจากฤดใูบไมผ้ลถิงึ

ฤดูใบไมร้่วงซงึในหลายสายพันธุท์แีตกต่างกันของดอกไมท้่าน
จะเพลดิเพลนิไปกับกลนิหอมของดอกไมท้่ามกลางทัศนียภาพ
อันงดงามสว่นในชว่งฤดูหนาวหมิะจะเปลยีนสวนดอกไมใ้หเ้ป็น

ซงึไดรั้บการออกแบบมาเพอืใหผู้เ้ขา้
ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับหมิะและธรรมชาตขิณะขับขลี่อง
หมิะสโนวโ์มบลิและยานพาหนะอนืๆรถสโนวโ์มบลิเป็นพาหนะที
ทําใหท้กุทา่นรูส้กึตนืเตน้ดอีกดใีจและใชง้านไดง้า่ยแมผู้เ้รมิตน้ 

ณ ภตัตาคาร 
เมอืงฟุระโนะไดช้อืวา่เป็นแหลง่เกษตรกรรม

ทอีดุมสมบรูณ์ของเกาะฮอกไกโดมกีารเลยีงวัวนมกันมากจงึไม่
น่าแปลกใจถา้จะมโีรงงานทําชสีสารพัดแบบแตท่น่ีาสนใจคอืที

Furano Cheese Factoryนอกจาก
นักทอ่งเทยีวจะสามารถชมชมิและซอืผลติภัณฑจ์ากนมและชสี

วทนียีังเปิดโอกาสใหท้ดลองทําชสีกัน
สดๆจากนํานมอกีดว้ยนักทอ่งเทยีวสามารถชมขบวนการผลติชสี
ต่างๆผ่านช่องกระจกทีทําขึนเพือใหนั้กท่องเทียวไดช้ม
กระบวนการผลติตังแต่ตน้จนจบกระบวนการผลติชสีและคุณ
อาจจะไดเ้ห็นชสีดําททํีามาจากการนําเอาหมกึดําของปลาหมกึ

สในบริเวณรอบๆ โรงงานนีก็เต็มไปดว้ย
อปปิงอนืๆอกีเชน่ทําไอศครมีทําพสิซ่าและมกีารเปิดเป็นเวริ์คชอปต่างๆคุณสามารถเขา้ไปเยยีมชมและ

ชมการสาธิตต่างๆโดยไม่ตอ้งจองล่วงหนา้จากนันนําท่าชมกระท่อมสไตล์บูตคิ
Terraceเป็นคอลเลกชันทีสวยงามของกระท่อมสไตล์บูติ
กศลิปะและงานฝีมอืแบบพเิศษของอยู่อาศัยพรอ้มกับผูส้รา้ง
ของพวกเขาทนีีมรีา้นคา้และทําผลติภัณฑม์ากมายโดยรอบ
Ningle Terrace ตงัอยู่ใตโ้รงแรม
ขึนโดยใชว้ัสดุธรรมชาติพรอ้มอาคารไมแ้ละทางเดินไม ้
กระดานทสีวยงามรอบๆนําตกและตน้ไมป่้าแห่งนจีะทําใหก้ลนิ
ทสีวยงามของตน้สนและนําตกสรา้งบรรยากาศทยีอดเยยีม
สําหรับการเดินรอบๆหรือแวะเทียวคาเฟ่คาเฟ่มีบริการ
ผลติภัณฑห์ลากหลายรวมถงึเครอืงดมืรอ้นและเย็นขนมปังอบ
ขนมเคก้เนยแข็งและไอศกรีมแสนอร่อยฤดหูนาวมาพรอ้มกับ
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ซงึทําใหผู้เ้ยยีมชมสามารถสงัเกตสตัวไ์ดจ้ากมมุตา่งๆซงึหลายแห่งมเีอกลักษณ์เฉพาะสําหรับสวนสตัวอ์าซาฮยีะ
วยใหผู้เ้ขา้ชมสงัเกตเห็นเทยีวบนิใตนํ้าของนกและโดมแกว้
ขนาดเล็กทอียู่ตรงกลางของหมขีัวโลกและนกเพนกวนิหมา
ป่าเพอืใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บสทิธใินหมู่สตัวส์วนสตัวก็์เป็นหนงึใน
คนแรกทจัีดใหม้กีารเดนิเพนกวนิในชว่งฤดูหนาวทํางานกับ
เปลือกใหม่และการปรับปรุงทีมีอยู่อย่างต่อเนืองอย่าง

สัตวท์มีกีารจัดแสดงไดแ้กส่ัตวป่์าพืนเมอืงจากฮอก
ไกโดไดแ้ก่กวางนกอนิทรีปันจันและหมาป่าทสีูญพันธุ์ไป
แลว้เชน่เดยีวกบัสตัวห์ลายชนดิจากทวัโลกเชน่หมขีัวโลกลงิ

ถา้เป็นไปไดพ้ยายามเยยีมชมสวนสตัว์
นอกวันหยุดสดุสัปดาหแ์ละวันหยุดเพอืลดฝูงชนจากนันพา

Heiwa Shopping Streetใน
นับเป็นแหล่งช๊อปปิงอีกแห่ง

หนงึทนัีกท่องเทยีวใหค้วามสําคัญนอกจากสวนสัตวอ์าซาฮกิาว่าหมู่บา้นราเมนหรือโรงเบยีร์สาเกถนนชอ้ปปิง

สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 

อปต่างๆคุณสามารถเขา้ไปเยยีมชมและ
กระท่อมสไตล์บูตคินนิกุรู เทอเรส Ninguru 

เป็นคอลเลกชันทีสวยงามของกระท่อมสไตล์บูติ
กศลิปะและงานฝีมอืแบบพเิศษของอยู่อาศัยพรอ้มกับผูส้รา้ง
ของพวกเขาทนีีมรีา้นคา้และทําผลติภัณฑม์ากมายโดยรอบ

ตงัอยู่ใตโ้รงแรมNew Furano Prince สรา้ง
ขึนโดยใชว้ัสดุธรรมชาติพรอ้มอาคารไมแ้ละทางเดินไม ้

สวยงามรอบๆนําตกและตน้ไมป่้าแห่งนจีะทําใหก้ลนิ
ทสีวยงามของตน้สนและนําตกสรา้งบรรยากาศทยีอดเยยีม
สําหรับการเดินรอบๆหรือแวะเทียวคาเฟ่คาเฟ่มีบริการ
ผลติภัณฑห์ลากหลายรวมถงึเครอืงดมืรอ้นและเย็นขนมปังอบ
ขนมเคก้เนยแข็งและไอศกรีมแสนอร่อยฤดหูนาวมาพรอ้มกับ



 

 

ผา้ห่มทสีวยงามของหิมะสขีาวนุ่มนวลซงึจะเรียงรายไปตามทางเดนิและออกจากหมวกหิมะขนาดใหญ่บน
กระทอ่มและเห็ดหมิะบนตน้ไมใ้นเวลากลางคนืที
ออกไปอกีดว้ยทางเดนิและอาคารทเีรยีงรายไปดว้ยโคมไฟนางฟ้า
การเดนิเทยีวรอบๆและเพลดิเพลนิไปกับทศันยีภาพและความงามทสีมบรูณ์แบบดว้ยสมัผสัธรรมชาตอิกีแหง่หนงึ
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณ ภตัตาคาร
 
ทพีกั Hotel Sunroute New Sapporo 
 

วนัท4ี ***อสิระเต็มวนั*** เทยีวชมศาลเจา้ฮอกไกโด คลองโอตาตุ โรงงานเป่าแกว้ ทําเนยีบรฐับาล หอ
นาฬกิา ทานุกโิคจหิรอืชอ้ปปิงตามอธัยาศยั

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทยีวสมัผัสบรรยากาศและชอ้ปปิงไดอ้ยา่งเต็มอมิ
 
ศาลเจา้ฮอกไกโดHokkaido 
พุทธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี
พัฒนาเกาะไดอ้ญัเชญิเทพมาประทับทังหมด
มพีืนทเีชอืมตอ่กับสวนมารุยามะในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแก่การชม
ดอกซากุระบานในฤดูรอ้นวันที
เทศกาลSapporo Festival 
ขบวนไปตามถนน 
 
เมืองโอตารุเมืองโรแมนติกทีควบคู่ไปกับความเก่าแก่แล

ความสําคัญทางประวัตศิาสตรช์ม
ความยาว 1,140 เมตรและเชอืมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อน
ประมาณค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ
บรเิวณปากอา่วซงึในยามคําคนืคลองแห่งนไีดรั้บคําขนานนามว่า
เป็นจุดทโีรแมนตกิทสีดุ 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรอีาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูกสรา้ง
ขนึจากอฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในทําดว้ยไมพ้ิพิธภัณฑแ์ห่งนี
สรา้งขนึในปี 1910 ปัจจุบันนั
เกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาติ
นาฬกิาไอนําโบราณสไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยู่เพยีง
โลกเทา่นันนาฬกิานจีะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรดีังขนึทกุๆ
เหมอืนกบันาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา
โรงงานเป่าแกว้คติะอจิ ิโอะโตะรุ
กอ่ตงัขนึเมอืปี1901โดยในชว่งแรกเป็นโรงงานผลติตะเกยีงนํามัน 
ต่อมาก็หันมาผลติทุ่นลูกแกว้
ทกํีาลังเป็นทนีิยมอยู่ในขณะนัน ธุรกจินีทําไดด้ีจน
กจิการเจริญเตบิโตเป็นอย่างมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรี
ขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คงไม่มใีครไม่รูจ้ักรา้นนเีป็นแน่ เป็นรา้น
ทมีีชอืเสยีงและไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเทยีวทังคน
ญปีุ่ นและชาวตา่งชาต ิ
รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตทีา่นจะ
ซอืสนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั
 
ศาลากลางจงัหวดัหรือทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด
อาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกิันที
ปี 1888 เพอืเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมาเป็นเวลา
เป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี
ทางวฒันธรรมทสีาํคญั 
หอนาฬกิาซปัโปโรSapporo Clock Tower
ของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอโดรซิงึตังอยู่
ใจกลางเมอืงซัปโปโรยาว 1
และเป็นสถานทใีชจ้ัดงานเทศกาลหมิะดว้ย

 
สวยงามของหิมะสขีาวนุ่มนวลซงึจะเรียงรายไปตามทางเดนิและออกจากหมวกหิมะขนาดใหญ่บน

กระทอ่มและเห็ดหมิะบนตน้ไมใ้นเวลากลางคนืทNีinguru Terrace จะใหค้วามรูส้กึและประสบการณ์ทแีตกตา่ง
ออกไปอกีดว้ยทางเดนิและอาคารทเีรยีงรายไปดว้ยโคมไฟนางฟ้าNinguru Terrace 
การเดนิเทยีวรอบๆและเพลดิเพลนิไปกับทศันยีภาพและความงามทสีมบรูณ์แบบดว้ยสมัผสัธรรมชาตอิกีแหง่หนงึ

คาํณ ภตัตาคาร 

Hotel Sunroute New Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

เทยีวชมศาลเจา้ฮอกไกโด คลองโอตาตุ โรงงานเป่าแกว้ ทําเนยีบรฐับาล หอ
ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทยีวสมัผัสบรรยากาศและชอ้ปปิงไดอ้ยา่งเต็มอมิ

Hokkaido Shrineเป็นศาลเจา้ของศาสนา
พุทธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี 1871 ยุคเรมิ
พัฒนาเกาะไดอ้ญัเชญิเทพมาประทับทังหมด 4 องคจ์ากศาลเจา้
มพีืนทเีชอืมตอ่กับสวนมารุยามะในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแก่การชม
ดอกซากุระบานในฤดูรอ้นวันท ี14-16 มถิุนายนของทุกปีจะจัด

Sapporo Festival หรอืSapporo Matsuri ซงึจะแห่

นติกทีควบคู่ไปกับความเก่าแก่แล

ความสําคัญทางประวัตศิาสตรช์มความงามของคลองโอตารุทมีี
เมตรและเชอืมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อน

ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ
บรเิวณปากอา่วซงึในยามคําคนืคลองแห่งนไีดรั้บคําขนานนามว่า

อาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูกสรา้ง
ขนึจากอฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในทําดว้ยไมพ้ิพิธภัณฑแ์ห่งนี

ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที
เกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

สไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน
โลกเทา่นันนาฬกิานจีะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรดีังขนึทกุๆ 15 นาที
เหมอืนกบันาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา 

โอะโตะรุKitaichi Glass Otaru
โดยในชว่งแรกเป็นโรงงานผลติตะเกยีงนํามัน 

ต่อมาก็หันมาผลติทุ่นลูกแกว้ชาวประมงใชใ้นการถ่วงอวนจับ )
ทกํีาลังเป็นทนีิยมอยู่ในขณะนัน ธุรกจินีทําไดด้ีจน (ปลาทําให ้
กจิการเจริญเตบิโตเป็นอย่างมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรีและรา้น
ขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คงไม่มใีครไม่รูจ้ักรา้นนเีป็นแน่ เป็นรา้น
ทมีีชอืเสยีงและไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเทยีวทังคน

ทา่นจะเพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้า่นไดเ้ลื
ซอืสนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

ทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโดเป็น
อาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกิันทเีรยีกวา่Neo Baroque สรา้ง

เพอืเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมาเป็นเวลา 80 ปีซงึ
เป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี1969ไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดก

Sapporo Clock Tower ซงึเป็นโรงฝึกหัด
ของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอโดรซิงึตังอยู่

1.2 กม.เป็นทพัีกผ่อนของประชาชน
และเป็นสถานทใีชจ้ัดงานเทศกาลหมิะดว้ย 
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สวยงามของหิมะสขีาวนุ่มนวลซงึจะเรียงรายไปตามทางเดนิและออกจากหมวกหิมะขนาดใหญ่บน
จะใหค้วามรูส้กึและประสบการณ์ทแีตกตา่ง

Ninguru Terrace เป็นสถานททีเีหมาะสําหรับ
การเดนิเทยีวรอบๆและเพลดิเพลนิไปกับทศันยีภาพและความงามทสีมบรูณ์แบบดว้ยสมัผสัธรรมชาตอิกีแหง่หนงึ 

เทยีวชมศาลเจา้ฮอกไกโด คลองโอตาตุ โรงงานเป่าแกว้ ทําเนยีบรฐับาล หอ

ใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทยีวสมัผัสบรรยากาศและชอ้ปปิงไดอ้ยา่งเต็มอมิ 

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืก



 

 

สวนโอโดรOิdoriเป็นสวนสาธารณะทตีงัอยูใ่นใจกลางของมตีน้กําเนดิมาจากการทเีด็กนักเรยีนชนัมัธยมตน้และ
มัธยมปลายในซัปโปโรแกะสลักรูปปันนําแข็ง
กลายเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวขนาดใหญ่
ต่างประเทศท ี1 ~ 12 โจเมะของโอโดรปิระมาณ
กลางคนืมกีารสอ่งไฟดว้ยท ี
ทวัโลกเขา้ร่วมประกวดสามารถชมขนัตอนการแกะสลักไดร้ะหวา่งทมีกีารจัดงานสถานทจัีดงานซโึดมนันจะมสีไล
เดอร์ขนาดยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัสกับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซุกนัินท่านจะสนุกสนานกับการ
ประกวดการแกะสลกันําแข็งสอ่งไฟและแทง่นําแข็งไดง้านเทศกาลหมิะซปัโปโ
 
ทานุกโิคจTิanuki Kojiถนนคนเดนิ
สบืทอดมาตงัแตยุ่คบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝาก
จากฮอกไกโดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ
1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืง
ซัปโปโรเชอืมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีรองรับทุกสภาพ
อากาศตังแต่เขตนิช ิ1 โจเมะจนถงึนิช ิ
งานไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดถอืกําเนดิตงัแต่
ยุคบุกเบกิเมือรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็
ของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 
รา้นคา้และรา้นอาหารขนึบรเิวณเขต
ถูกเรียกว่าทานุกโิคจใินชว่งปีเมจทิี
เกา่และใหมส่ลบัสบัเปลยีนเขา้มาทงัรา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอื
ใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
 
ทพีกั Hotel Sunroute New Sapporo 

 

วนัท5ี ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

 
10:30น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย
 
15:30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ

เดอืน มนีาคม 
25 ม.ีค. 61-29 ม.ีค. 61 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ 
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์่

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้

 
เป็นสวนสาธารณะทตีงัอยูใ่นใจกลางของมตีน้กําเนดิมาจากการทเีด็กนักเรยีนชนัมัธยมตน้และ

มัธยมปลายในซัปโปโรแกะสลักรูปปันนําแข็ง 6 ตัวไวท้สีวนโอโดริเมอืปีค.ศ.1950 
กลายเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวขนาดใหญ่งานหนึงของซัปโปโรทมีีผูเ้ขา้เยียมชมกว่า

โจเมะของโอโดรปิระมาณ 1.5 ก.ม. จะมปีระตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรียงรายอยู่ตอน
 11 โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัินจะมทีมีจากประเทศตา่งๆ

กเขา้ร่วมประกวดสามารถชมขนัตอนการแกะสลักไดร้ะหวา่งทมีกีารจัดงานสถานทจัีดงานซโึดมนันจะมสีไล
เดอร์ขนาดยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัสกับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซุกนัินท่านจะสนุกสนานกับการ
ประกวดการแกะสลกันําแข็งสอ่งไฟและแทง่นําแข็งไดง้านเทศกาลหมิะซปัโปโร 

ถนนคนเดนิเป็นแหลง่ชอ้ปปิงเกา่แกท่ี
สบืทอดมาตงัแตยุ่คบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝาก
จากฮอกไกโดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นทอดยาวกว่า 

กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืง
ซัปโปโรเชอืมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีรองรับทุกสภาพ

โจเมะจนถงึนิช ิ7 โจเมะจงึสามารถใช ้
งานไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดถอืกําเนดิตงัแต่
ยุคบุกเบกิเมือรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็นเมืองบุกเบกิ

1869 (ปีเมจทิ ี2) โดยเรมิมกีารสรา้ง
รา้นคา้และรา้นอาหารขนึบรเิวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและ
ถูกเรียกว่าทานุกโิคจใินชว่งปีเมจทิ ี6 ในชมุชนรา้นคา้มรีา้นทัง
เกา่และใหมส่ลบัสบัเปลยีนเขา้มาทงัรา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอนืๆเป็นตน้มนัีกทอ่งเทยีวมาจับจ่าย
ใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

Sunroute New Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG6

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

 49,900 49,900 47,900

กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ
กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน
กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

ทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ 
กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนิน

บรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง 
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
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เป็นสวนสาธารณะทตีงัอยูใ่นใจกลางของมตีน้กําเนดิมาจากการทเีด็กนักเรยีนชนัมัธยมตน้และ
1950 (ปีโชวะท ี25) ปัจจุบัน

งานหนึงของซัปโปโรทมีีผูเ้ขา้เยียมชมกว่า 2 ลา้นคนทังในและ
จะมปีระตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรียงรายอยู่ตอน

โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัินจะมทีมีจากประเทศตา่งๆ
กเขา้ร่วมประกวดสามารถชมขนัตอนการแกะสลักไดร้ะหวา่งทมีกีารจัดงานสถานทจัีดงานซโึดมนันจะมสีไล

เดอร์ขนาดยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัสกับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซุกนัินท่านจะสนุกสนานกับการ

นๆเป็นตน้มนัีกทอ่งเทยีวมาจับจ่าย
ใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ 

TG671 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

 
 

พกัเดยีว วซีา่ 

 7,900 - 

กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

ทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
บรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
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 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซอืประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 1,000บาท/ทา่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
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คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


