
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินผู่ตง    SHANGHAI HOTEL  

� 
สนามบินผู่ตง – สนามบินชิโตเซ่ –  นํ�าตกกิงกะ ริวเซ – 
โซอุนเคียว 

   

SOUNKYO KANKO HOTEL  
ออนเซ็น 

� 
โซอุนเคียว – ถํ�านํ�าแข็งคามิคาว่า ไอซ ์พาวิลเลี�ยน  – 
หมู่บา้นราเม็ง – BLUE POND – นิงเกิ� ล เทอรเ์รส – ฟูราโน่ 
คงัคงั มูระ – ฟุราโน่ 

 -  

FURANO HOPS HOTEL  
 

4 
ฟุราโน่ – ลานสกี – HOKKAIDO JTC DUTY FREE – มิซึอิ เอา้
เล็ทต ์– ซปัโปโร 

  - 
SMILE HOTEL PREMIUM 

SAPPORO SUSUKINO  

5 
ซปัโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจา้ฮอกไกโด– คลองโอตาร ุ
– นาฬิกาไอนํ�าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ย่านทานูกิ
โคจ ิ– ซปัโปโร 

  - 
SMILE HOTEL PREMIUM 

SAPPORO SUSUKINO  

6 
ซปัโปโร –โอโดริปารค์ – ทาํเนียบรฐับาลเก่า 
สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ     

 

HOKKAIDO – SOUNKYO 6D5N 

เที�ยวตอนเหนือสุดของญี�ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย 
สัมผสัความโรแมนตกิ ณ เมืองโอตาร ุชอ้ปกระหนํ�าย่านทานูกิโคจ ิ

 พเิศษ ใหท่้านบุฟเฟ่ตปู์ พรอ้ม แช่ออนสไตล์ญี�ปุ่น!! 

 อิ�มอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปู  

�� ธนัวาคม ���� – � มกราคม ���� 

เทศกาลวันขึ�นปีใหม่!!  

MU 9856 BKK – PVG  19.�� – 00.30 
MU 279   PVG – CTS  07.55 – 12.30 
MU 280   CTS – PVG  13.30 – 16.45 
MU 9853  PVG – BKK 18.30 – 2�.�� 
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16.00  คณะพร้อมกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น � ประตูทางเขา้ที� � สายการบิน 

ไชน่าอสีเทริ์น แอรไ์ลน์  เคาวเ์ตอร ์U เจา้หน้าที�บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้า่น

ก่อนขึ�นเครื�อง สายการบิน ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบาย

เพลิดเพลินไปกบัจอโทรทศัน์ขนาดใหญ่ร่วมตรงกลาง พร้อมบริการอาหารและเครื�องดื�มบน

เครื�องถึง � มื�อ (ทั �งขาไปและขากลบั)  

19.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เที�ยวบินที�  MU 9856 

 

 

 
 

00.30  ถงึ สนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ ้รอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด 

***นําท่านเข้าสทีู �พกั SHANGHAI HOTEL ให้ท่านพกัผอ่น รอเปลี �ยนเครื �องเพื �อเดินทางสู่ 

สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด*** 

07.55 ออกเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิรน์ แอร์

ไลน์ เที�ยวบินที�  MU 279  

12.30 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด (เวลาท้องถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเดนิทางผ่านชมทศันียภาพสความสวยงามตลอดสองขา้งทางดั �งจติรกรรงัสรรคข์ึ�นสู ่

โซอุนเคียว เมอืงเล็กในโอบล้อมของหุบเขาท่ามกลางธรรมชาต ินําท่านชม นํ�าตกกิงกะ สมญา 

นํ�าตกเสน้ด้าย ที�มคีวามงดงามตามธรรมชาต ิดว้ยความสงู 120 เมตร ทําใหส้ายนํ�าไหลบ่าตกลงสู่

เบื�องล่างมคีวามแรงกระจายเป็นเสน้บางใสคลา้ยเสน้ดา้ยสวยงามมาก ชว่งฤดหูนาวนํ�าจะกลายเป็น

นํ�าแขง็ =>Frozen Waterfall มคีวามสวยงามแสนมหศัจรรย์ยิ�งนัก บรเิวณใกล้ ๆ กนั นําท่านชม 

นํ�าตกริวเซอิ สมญา นํ�าตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที�ไม่แพ้ กนัความสูง 90 เมตร 

สายนํ�าที�ไหลออกจากซอกผาตกลงเบื�องล่างกระทบแสงอาทติยด์ูวาววบัจบัตางามราวกบัดวงดาวที�

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินผู่ตง 

DAY 2 สนามบินผู่ตง – สนามบินชิโตเซ่ –  นํ�าตกกิงกะ ริวเซ – โซอนุเคียว 
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ตกลง มาจากฝากฟ้าที�ท่านไมอ่าจปฏเิสธความงามแสนประทบัใจไดอ้ย่างแน่นอน นํ�าตกสองแห่งนี�

ไดร้บัสมญา นํ�าตกคูส่าม–ีภรรยา 

นําทา่นเขา้สู่ที�พกั โซอนุเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าป!ู! 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่ น หรอืที�เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่าการ

อาบนํ�าแรน่ั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่อกีโลกหนึ�ง ณ ถํ�านํ�าแขง็คามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี�ยน ท่านสามารถมาเที�ยวที�นี�

ไดต้ลอดทั �งปีในตวัอาคารจะรกัษาอุณหภูมเิอาไว ้ที� -20องศา และมกีารจดัแสดง หนิงอก หนิยอ้ย 

ซึ�งเกดิจากนํ�าแขง็ และกว่าจะจบัตวัเป็นหนิยอ้ยดั �งที�เหน็ในภาพ กจ็ะใชเ้วลากว่าสบิปี และจุดที�น่า

ชมที�จุดกค็อื มุมที�เราจะสามารถที�จะทดสอบใชช้วีติ ในหอ้งลบ 41องศา และเป็นหอ้งที�หนาวที�สุดที�

เปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นญี�ปุ่ น ที�นี�มบีรกิารใหย้มืเสื�อหนาวฟร ีดงันั �นจงึไมต่อ้งกงัวลว่าจะหนาวเกนิไป 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที�รวบรวมร้านราเม็งชื�อดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า 

กําเนิดขึ�นในปี ���� มรีา้นราเมนชื�อดงัถงึ � รา้นที�แสดงฝีมอืการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ�มลองและยงัมี

เรื�องราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้มอกีดว้ย 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื �อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําท่านถ่ายภาพกบั BLUE POND บ่อนํ�าสฟ้ีาแห่งเมอืงบเิอะ บ่อนํ�าสฟ้ีาสดใสแปลกตาแห่ง

นี� เป็นบ่อนํ�าที�เกดิขึ�นหลงัการสรา้งเขื�อน เพื�อป้องกนัการเกดิโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุ

ในปี ค.ศ. 1988 ทําให้นํ� าถูกกั �นไม่ให้ออกจากเขื�อน สาเหตุที�นํ� าในบ่อเป็นสีฟ้าสดนั �นก็คือสาร

อลูมเินียมไฮดรอกไซด์ที�เจอืปนอยู่ในนํ�าเป็นจํานวนมาก ซึ�งอลูมเินียมไฮดรอกไซด์นั �นมาจากการ

ปะท ุของภเูขาไฟโทคาจดิาเคะ 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ นิงเกิ�ล เทอรเ์รส ที�เรยีงรายไปดว้ยบ้านกระท่อมไมแ้ละสนิคา้งานฝีมอื

ต่างๆมากมาย ภายในร้านค้าต่างจะ มคีนทํางานฝีมอืให้ชมพร้อมทั �งจําหน่ายสินค้า ไปด้วย มี

ทางเดินไม้กระดาน ที�ล้อมรอบไปด้วยนํ� าตกและต้นไม้ปกคลุม ร้านค้า ร้านคาเฟ่ ต่างๆ อยู่

DAY 3 
โซอนุเคียว – ถํ�านํ�าแขง็คามิคาว่า ไอซ ์พาวิลเลี�ยน  – หมู่บา้นราเมง็ – BLUE POND –  

นิงเกิ�ล เทอรเ์รส – ฟรูาโน่ คงัคงั มูระ – ฟรุาโน่ 
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ท่ามกลางป่าไมพ้ร้อมต้นสนที�ส่งกลิ�นหอมหวน และ นํ�าตกที�สรรค์สรา้งบรรยากาศอนัน่าหลงใหล 

ในช่วงที� ฤดูหนาวมาถงึ ทางเดนิและกระท่อมไมจ้ะถูกปกคลุมไปด้วยหมิะสขีาวโพลน ยามคํ�าคนื

ทา่นจะไดพ้บกบัประสบการณ์ที�แตกต่าง ออกไป ทั �งทางเดนิและอาคารต่างๆจะถูกประดบัเรยีงราย

ไปดว้ยแสงไฟดุจดั �งอยูใ่นโลกแหง่เทพนิยาย อสิระใหเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

นําท่านสมัผสัความหนาวเย็นกบัเทศกาลนํ�าแข็ง ณ ฟูราโน่ คงัคงั มูระ อาณาจกัรแห่งหิมะอนั

ยิ�งใหญ่ที�จะเปิด ให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั �น อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการร่วม

กจิกรรมฤดหูนาวต่างๆ ในบรรยากาศแบบ OPEN AIR ขนานแท ้ทั �งการเล่นบานาน่าโบ๊ทกลางลาน

นํ�าแขง็ การเล่นสเกต็ ฯลฯ อกีมากมายหรอืจะเลอืกซื�อเลอืกชมเครื�องแกว้ฟุราโน่ ถ่ายรูปกบัตุ๊กตา

หมิะรูปร่างต่างๆ แลว้อยา่ลมืแวะชมิคอ็กเทลตาม ICE BAR หรอือสิระใหท่้านเดนิเล่นบนถนนหมิะ 

พรอ้มเก็บภาพความประทับใจเป็นที�ระลึกกบัเหล่าต้นไม้ที�ถูกหิมะทบัถมเป็นภาพที�สวยงามน่า

ประทบัใจยิ�งนกั 

 นําทา่นเขา้สูท่ี�พกั ฟรุาโน่ ณ FURANO HOPS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกี ตื�นตาตื�นใจและเพลดิเพลนิกบัลานสกหีมิะอนัขาวโพลน อสิระให้ท่าน

สนุกสนานกบักจิกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น การเล่นหมิะ, สโนว์สเลด, สโนว์โมบิล และอื�น ๆ อกี

มากมายตามอธัยาศยั (ปรมิาณของหิมะมากหรือน้อย ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ, ค่าอุปกรณ์และ

กจิกรรมภายในลานสกไีม่รวมในราคาทวัร)์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสูร่า้น HOKKAIDO JTC DUTY FREE  รา้นสนิคา้ปลอดภาษทีี�สะดวกครบ

ครนัดว้ยสนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื�องประดบั  เครื�องสาํอางค ์ผลติภณัฑ์

บาํรงุผวิ ขนมและของฝากมากมาย อสิระใหท้า่นเลื�อซื�อเลอืหาสนิคา้ตอ้งตาตอ้งใจตามอธัยาศยั 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิ� ง ณ มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์เอาทเ์ลท็ที�รวบรวมสนิคา้มากมาย รวมทั �งสนิคา้ปลอดภาษ ี

อาท ิCoach Ralph Laurenฯลฯ และอกีมากมายกว่า 130 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกสรรตามอธัยาศยัหรอื

จะลองเลอืกชม Hokkaido Local Farm Village ที�สุดของฟาร์มที�รวบรวมสรรพสิ�งสนิคา้ของฮอกไก

โด ในแบบที�ทกุทา่นไมค่วรพลาด 

DAY 4 ฟรุาโน่ – ลานสกี – HOKKAIDO JTC DUTY FREE – มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ – ซปัโปโร 
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***อาหารคํ �าอิสระตามอธัยาศยัเพื �อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเข้าสู่ที�พัก ซัปโปโร ณ  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดคา้สง่อาหารทะเลที�ใหญ่และคกึคกัประจําเมอืงซปัโปโร ซึ�งเปิดมา

เป็นระยะเวลายาวนานตั �งแต่ปีเมจทิี� 36 (1904) อสิระให้ท่านได้เลอืกซื�อเลอืกหาอาหารทะเลสดๆ 

จากทะเล อาท ิปขูน ของดงัประจําเมอืงซปัโปโร หอยเชลลส์ดๆ กุง้และปลาต่างๆ มากมายเรยีงราย

ใหท่้านเลอืกซื�อ นอกจากนั �นท่านยงัสามารถลิ�มลองอาหารทะเลสดๆ ที�นําไปเป็นซูช ิหรอืซาชมิ ิที�

สามารถปรุงแต่งไดอ้ยา่งกลมกลอ่มตามอธัยาศบั 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื�อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อให้สมกบั

ความยิ�งใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี�คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเชน่ภมูภิาคคนัโต แต่ที�นี�

กเ็ป็นที�สาหรบัให้คนท้องถิ�นไดก้ราบไหว้สิ�งศกัดิ �สทิธิ �ที�สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี� เพื�อเป็นขวญั

และกาํลงัใจสบืไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที�ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสําคัญทาง

ประวตัศิาสตร์ แวะชม คลองโอตาร ุที�มคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื�อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ�งใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที�ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟื� องฟู คลองแห่งนี�ไดถู้กใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนส่งสนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอา่วใหท้่าน

เดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเกา่แก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ที�สวยงาม     

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นที�ระลกึกบั นาฬิกาไอนํ�าโบราณ ที�เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านั �น นาฬิกานี�จะพ่นไอนํ�า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึ�นทุกๆ 15 นาท ีจากนั �นนําท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั �นที�ภายนอกถูกสร้างขึ�นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในทําด้วยไม้ พพิธิภณัฑ์แห่งนี�สรา้งขึ�นในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที�

เกา่แกแ่ละควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

DAY 5 
ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอนํ�าโบราณ – 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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นําท่านสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโดและเป็นเมอืงที�ใหญ่อนัดบั � 

ของประเทศ เมอืงซปัโปโรถูกสรา้งขึ�นบนพื�นฐานแบบอเมรกิาเหนือ จงึมกีารสรา้งระบบถนนแบบ

สี�เหลี�ยมผนืผา้ อดตีเคยเป็นสถานที�จดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวเมื�อปี พ.ศ. ���� (ค.ศ. 

����) เมอืงซปัโปโรเป็นเมอืงท่องเที�ยวที�สาํคญัของฮอกไกโด และสถานที�สาํคญัๆในเมอืงซปัโปโร

สว่นใหญจ่ะเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวสาํคญัของเมอืงนี�ดว้ย 

นําท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปปิ� งเก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมี

รา้นคา้ต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทั �งรา้นขายของสด รา้นกนิ ร้านขายของที�ระลกึรวมแล้ว

กว่า 200 ร้าน อสิระให้ท่านได้เลอืกซื�อสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื�องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสื�อผา้ สนิคา้แบรนด์เนม เครื�องสาํอางค ์เป็นตน้  

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเข้าสู่ที�พัก ซัปโปโร ณ  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ โอโดริปารค์ ย่านชอ้ปปิ� งที�มชีื�อเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�สุดกลางใจกรุง

ซปัโปโร ฤดรูอ้น => ใชเ้ป็นที�จดั งานแสดงดอกไม ้สาํหรบั ฤดหูนาว ใชเ้ป็นสถานที�จดังานเทศกาล

หมิะอนัยิ�งใหญ่ มกีารแกะสลกันํ�าแขง็ประตมิากรรมชิ�นใหญ่นับเป็นเวททีี�ใหญ่ที�สุด บนเกาะฮอกไก

โด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจาํหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล ์

จากนั �นนําท่านชม ทาํเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาที�สรา้งดว้ยอฐิสแีดงทั �ง

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป

จํานวนมากกว่า 2.5 ล้านกอ้น ตึกแดงหลงันี�ใช้เป็นที�ทําการรฐับาลฮอกไกโดตั �งแต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต้่อเนื�องยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นที�จะยา้ยไปที�ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั �น

ซึ�งตั �งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี�  ตัวอาคารที�เห็นในปัจจุบันที�ย ังงดงามอยู่นั �นได้ร ับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื�อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกที�เหลืออยู่เพยีงไม่กี�แห่ง อาคารหลงันี�จงึได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นสมบัตทิางวฒันธรรม

สาํคญัของชาตเิมื�อปี พ.ศ. 2512 

DAY 6 ซปัโปโร – โอโดริปารค์ – ทาํเนียบรฐับาลเก่า– สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินผู่ตง – กรงุเทพฯ 



หนา้ 7 / 11 

 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

13.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เที�ยวบินที�  MU 280 

16.45  ถงึ สนามบินผู่ตง มหานครเซี�ยงไฮ ้รอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู 

18.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์  

เที�ยวบินที� MU 9853 

22.��  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 
 

กาํหนดการเดินทาง :  �� ธนัวาคม ���� – � มกราคม ���� 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน 45,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน      45,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (มเีตยีงเสรมิ)      45,900 บาท 

เดก็อายตุั �งแต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน (ไม่มเีตยีงเสรมิ) 45,900 บาท 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ 10,000 บาท 

*** กรณีมีตั �วเครื�องบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตั �วท่านละ 14,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักล่าว 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 ค่าที�พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 2 ใบ นํ�าหนกัใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมในการทาํวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือมากกว่า � เดือน)  
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,000 บาท/คน/ทรปิ   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�ง

อยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมดหรอืบางส่วน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ต่าง ๆ 

ที�เหนืออาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที�มกีารขึ�นลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 
 



หนา้ 9 / 11 

 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
 

 

***เอกสารการขอวีซ่าประเทศจีน*** 

 หนังสอืเดนิทางไทยตอ้งมอีายเุหลอืก่อนใชเ้ดนิทางอยา่งน้อย � เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไมม่ตีรา
ประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า (หากมหีนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณานํามาแสดงประกอบหลกัฐานเพื�อเป็นประโยชน์

ในการขอวซ่ีา) 
 รปูถา่ยส ีพื�นหลงัขาว เทา่นั �น ไม่มลีวดลายขนาด � นิ�ว จาํนวน � รปู (ถ่ายปัจจบุนัไมเ่กนิ � เดอืน หน้าตรง 

หา้มยิ�ม หา้มใสแ่ว่นดาํ แวน่สายตา หา้มใชร้ปูสติ�กเกอรแ์ละรปูที�ปริ�นทจ์ากกระดาษธรรมดา ตอ้งเป็นกระดาษโฟ

โตเ้ทา่นั �น) 
 สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 

 เดก็อายุตํ�ากว่า 20 ปี / บคุคลที�ยงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั ต้องแนบเอกสารสติูบตัรด้วย   

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวต่างชาต ิประสงคจ์ะเดนิทางไปกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งแจง้บรษิทัฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย � 
เดอืน เนื�องจากทางสถานทตูอาจจะมกีารขอเอกสารเพิ�มเตมิมากกว่าผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวต่างชาต ิและไม่ไดท้าํงานที�ประเทศไทย ประสงคจ์ะเดนิทางไปกบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งแจง้

บรษิทัฯ ล่วงหน้าอยา่งน้อย � เดอืน เนื�องจากทางสถานทตูอาจจะมกีารขอเอกสารเพิ�มเตมิมากกว่าผูเ้ดนิทาง
สญัชาตไิทย และ จะตอ้งทาํการยื�นวซี่าเดี�ยวแสดงตวัตอ่สถานทตูเท่านั �น 

 ผูเ้ดนิทางที�ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทาํวซี่า 
โปรดเขา้ใจว่าการอนุญาตใหบุ้คคลเดนิทางเขา้ประเทศจนีนั �นเป็นเอกสทิธิ �ของกรมการตรวจคนเขา้เมอืง อยู่
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นอกเหนืออาํนาจขอบเขตรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร ์ดงันั �นหากผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศดว้ยเหตุผล

ใดๆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในการคนืคา่ใชจ้่ายใดๆทั �งสิ�น 
 

หมายเหต ุ

สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน ระเบียบ

การยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั �งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัต้องขอ

อภยั ในความไม่สะดวกมา ณ ที�นี� ด้วย 
 

อตัราค่าวีซ่าด่วน ที�ต้องจ่ายสถานทูต กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

1. ยื�นวซี่าด่วน � วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ�มท่านละ 1,650 บาท 
2. ยื�นวซี่าด่วน �-� วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ�มท่านละ 1,050 บาท 
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ข้อมลูที�ใช้ประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรณุาระบุรายละเอียดทั �งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. /MR.) NAME...................................................SURNAME.................................................... 

สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หมา้ย          ○ หยา่    

○ จดทะเบยีน     ○ ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน      ชื�อคูส่มรส..................................................................................  

ที�อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

....................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัท์บ้าน....................................................................................... 

ที�อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงกบัทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

....................................................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์........................โทรศพัท์บ้าน.................................โทรศพัท์มือถือ........................................ 

ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................... 

ตาํแหน่งงาน.................................................................................................................................................. 

ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………….................. 

.......................................................................................................................................................................

รหสัไปรษณีย ์................................โทร................................. โทรศพัท์มือถือ ............................................. 

(สาํคญัมาก กรณุาแจ้งเบอรที์�ถกูต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมี

การโทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○  ไมเ่คย    ○ เคย เดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวนัที�.............. เดอืน..............ปี..............  ถงึ วนัที�..............เดอืน..............ปี.............. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไมเ่คย   ○  เคย  โปรดระบุ

....................................................................……………………………………………………………………… 
เมื�อวนัที�................. เดอืน.................ปี.................  ถงึ วนัที�.................เดอืน.................ปี............................... 

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

( MISS. / MRS. / MR.)NAME..............................SURNAME................................RELATION.................. 

( MISS. / MRS. / MR.)NAME...............................SURNAME...............................RELATION.................. 

หมายเหต ุ

**   กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเติม อาจทาํให้ท่านเกิด

ความไม่สะดวกภายหลงั ทั �งนี� เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบ

อย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสลุ สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


