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รหสัโปรแกรม : 17730 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

COLORFUL HOKKAIDO 6D4N 
โดยสายการบินไทย TG พร้อมสะสมไมล์ 50%  

 

 

 

 
 

 

 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ- ชิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติ  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE   

 ช้อปป้ิงเต็มทีก่บัน า้หนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม  

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัโซอุนเคียว 1 คืน / อาซาฮิคาว่า 1 คืน และซัปโปโร 2 คืน 

 เทีย่วครบทุกไฮไลท์  เมืองบิเอะ บ่อน ้าสีฟ้า น ้าตกฮิโรชิเงะ เส้นทางสาย PATCHWORK  
 ชมทุ่งพิงคม์อส ชิบะซากุระ สวนทิวลิปคามิยเุบท็สึ  พิพิธภณัฑหิ์มะและน ้าแขง็คามิคาวา่ สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า 
 เมืองซปัโปโร หอนาฬิกาโบราณ อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า ศาลเจา้ฮอกไกโด คลองโอตารุ  
 ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมยา่นดงั  ถนนทานุกิโคจิ อิออน มอล ์ มิตซุยเอาทเ์ล็ท 
 เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญ่ีปุ่น 
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พเิศษ!!!  อิม่อร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ป้ิงย่าง YAKINIKU + ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญีปุ่่น 
พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟต์ให้ท่านได้อิม่แบบไม่อั้นอย่างจุใจ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือนพฤษภาคม 63 26 - 31 พ.ค. 63  43,999.- 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนามบินชิโตเสะ - เมืองบิเอะ - น ้ าตกชิโรฮิเงะ - สระน ้ าสีฟ้า (Blue 
Pond) - เสน้ทางสาย PATCHWORK - น ้ าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ   

   
SOUNKAKU GRAND 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
ทุ่งพิงคม์อส (ชิบะซากรุะ) - สวนทิวลิป คามิยเุบ็ทสึ - พิพิธภณัฑหิ์มะ
และน ้ าแขง็คามิคาวา่ - อิออนมอล ์อาซาฮิคาวา่ 

   
ART HOTEL 

ASAHIKAWA 
 หรือเทียบเท่า 

4 
พิพิธภณัฑ ์โอะโตโกยาม่าสาเก - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า - เมืองโอตารุ  
คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้และกล่องดนตรี - เมืองซปัโปโร  
ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกิโคจิ  

   
IBIS STYLES 

SAPPORO 
 หรือเทียบเท่า 

5 
โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจา้ฮอกไกโด - อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า -
สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร - มิตซุย
เอา้ทเ์ลต็ 

   
IBIS STYLES 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   - - 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.45 น.         คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C   
สายการบินไทย TG  โดยมีหัวหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อน
ข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย TG เทีย่วบินที ่TG670 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

วนัทีส่อง             สนามบินชิโตเสะ - สนามบินชิโตเสะ - เมืองบิเอะ - น า้ตกชิโรฮิเงะ - สระน า้สีฟ้า (Blue Pond) - เส้นทางสาย   
                            PATCHWORK  - น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ   

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น                                                      
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เป็นเมืองเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมิทศัน์ท่ีงดงามของภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ 
วธีิท่ีจะเพลิดเพลินไปกบัเสน่ห์ของเมืองน้ี คือ การข่ีจกัรยาน หรือขบัรถผา่นเนินเขา และเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้
ระหวา่งทาง 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนั้นน าท่านสู่ น ้าตกชิโรฮิเงะ เป็นน ้ าตกท่ีมีความสวยงาม ติด1ใน5 ของน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะฮอกไก
โด น ้ าตกแห่งน้ี มีความสูงประมาณ 30 เมตร ซ่ึงน ้ าท่ีไหลลงมานั้นเป็นน ้ าบาดาลท่ีออกมาจากรอยแตกของ
หน้าผาไหลลงสู่แม่น ้ าบิเอะ ความโดดเด่นของสีแม่น ้ าท่ีเป็นสีฟ้าอมเขียว เป็นอีกไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได ้
หลงัจากนั้นน า  ท่านเดินทางสู่ สระน ้าสีฟ้า BLUE POND ตั้งอยู่ฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าบิเอะกาวา ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน ้าพุร้อนชิโรกาเนะ(Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi 
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งช่ือตามสีของน ้ าท่ีเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเกิดข้ึนจากการกั้นเข่ือนเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้โคลนภูเขาไฟโทคาชิ ท่ีปะทุข้ึนเม่ือปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 
นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน ้ า อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บความประทบัใจ หลงัจากนั้นเดินทางไปยงั 
เส้นทางสาย PATCHWORK ตลอดเส้นทางสาย Patchwork ท่ีมีความสวยงามราวกบัผา้หลายผืนมาตดัปะ
วางต่อกนัเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน จุดชมวิวระหว่างทางท่ีน่าสนใจ คือ ตน้เคน 
และแมร่ี (Ken & Mary Tree) ทิวทศัน์ท่ีใชใ้นภาพยนตร์โฆษณา “สไกไลน์” ของบริษทันิสสันมอเตอร์ ฉาย
ในยุคทศวรรษ 1970 ท าให้ผูค้นต่างแวะเวียนมาถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกนัมาเน่ินนาน  ตน้เซเวน่สตาร์ส (Seven 
Stars Tree) ตน้พอ่แม่ลูก (Parents and Child Tree) ใหท้่านไดช้มความสวยงามผา่นเนินเขาและชมทุ่งดอกไม้
ตลอดเส้นทาง หลงัจากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ น ้าตกกิงกะ และ น ้าตกริวเซ น ้ าตกกิงกะ เป็นสาย
ธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆ สีขาวเหมือนเส้นดา้ย ส่วนน ้าตกริวเซ เป็นน ้ าตกสายใหญ่ไหลดว้ยความ
แรงเพียงสายเดียว และน ้าตกทั้งสองไดช่ื้อวา่เป็นน ้าตกคู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซงั 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า (2) เมนู BUFFET 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนท า
ใหผ้วิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด 
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วนัทีส่าม            ทุ่งพงิค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทวิลปิ คามิยุเบ็ทสึ - พพิธิภัณฑ์หิมะและน า้แข็งคามิคาว่า - ออิอนมอล์  
                           อาซาฮิคาว่า  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่ ทุ่งพิงค์มอส ชิบะซากุระ ทาคิโนะอุเอะ (ShibazakuraTakinoue Park) ซ่ึงในช่วงตน้
เดือนพฤษภาคมจนถึงตน้เดือนมิถุนายนของทุกปีดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือดอกพิงค์มอส (Pink 
Moss) จะผลิดอกสีชมพูเล็กๆน่ารัก ให้ไดเ้พลิดเพลินกบัความงามของดอกไมสี้ชมพูท่ีบานสะพร่ังเต็มพื้นท่ี
สวนขนาดใหญ่กวา่ 100,000 ตารางเมตร พร้อมดว้ยกล่ินหอมหวานจากดอกไมท่ี้อบอวลอยูท่ ัว่บริเวณ และ
บริเวณโดยรอบจะมีการจดัเทศกาลออกร้านขายอาหารและของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป 
คามิยุเบ็ทสึ KAMIYUBETSU PARK ให้ท่านไดช้มความงดงามของดอกทิวลิปกวา่ 1 ลา้นตน้ ในช่วง
เทศกาล Kamiyubetsu Tulip Fair จะมีดอกทิวลิปหลากสีสันกวา่ 120 สายพนัธ์ุเบ่งบานสะพร่ังเต็มพื้นท่ีกวา่ 
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70,000 ตารางเมตร โดยมีกงัหนัลมขนาดใหญ่ตั้งอยูก่ลางสวน ให้บรรยากาศคลา้ยสวนดอกไมใ้นแดนยุโรป 
ภายในยงัมีพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัดอกทิวลิป ร้านขายของท่ีระลึกและผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัทิว
ลิป รวมถึงร้านอาหารใหล้ิ้มลองอาหารรสเลิศไปพร้อมกบันัง่ชมทิวทศัน์ของทุ่งดอกทิวลิป  

 

 

 

 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาว่า KAMIKAWA ICE PAVILION เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ความหนาวเยน็แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก อุณหภูมิ
ดา้นในตั้งไว ้-20 องศาเซลเซียสตลอดปี ภายในมีเสาน ้ าแข็งและก าแพงน ้ าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ท่ีใช้
เวลาสร้างดว้ยวิธีทางธรรมชาติถึง 25 ปี ทางเดินอุโมงคน์ ้ าแข็งท่ีประดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม บาร์น ้ าแข็ง 
และถ ้าจ  าลองหินงอกหินยอ้ย รวมถึงชมดาราข้ึนช่ือของท่ีน่ีอยา่ง คลิโอเนะ (Clione) หรือผีเส้ือทะเลซ่ึงเป็น
สัตว์น ้ าเค็มท่ีอาศัยอยู่ใต้น ้ าแข็งอีกด้วย หลังจากนั้นน าท่านช้อปป้ิง อิออนมอล์ อาซาฮิคาว่า  มีสินค้า
หลากหลายครบครันตั้งแต่เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หนงัสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินคา้ประเภท
อาหาร เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการซ้ือของท่ีระลึก ของฝาก ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5)  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 

วนัทีส่ี่                 พพิธิภัณฑ์ โอะโตโกยาม่าสาเก - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว 
                            และกล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ช้อปป้ิงย่านทานุกโิคจิ 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่าสาเก เป็นพิพิธภณัฑ์แนะน านกัท่องเท่ียวถึงประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมของการบ่มสาเกในเมืองAsahikawa มีการจดัแสดงหอ้งส าหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณ นอกจาก
สาเกแลว้ยงัมีอุปกรณ์ท่ีมีคุณค่าและงานเขียนตั้งแต่สมยัEdo เช่น Ukiyo-eงานเขียนบนแผน่ไม ้จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสัตวอ์นุญาตให้ผูเ้ขา้ชมได้เขา้ชมสัตวน์านาชนิดจาก
หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอ่ืนๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้ า
ของเหล่าเพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน  

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่ง
ทางท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของ
ญ่ีปุ่น โอตารุ เป็นเมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส 
แวะชม คลองโอตารุ  ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 
1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบั
อาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์  จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ี
ภายนอกถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนั
นบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ  ให้ท่านไดท้่องไปใน
ดินแดนแห่ง MUSIC BOX และเลือกซ้ือเป็นของฝากอิสระตามอธัยาศยั ชม เคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท า
เคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสีสันดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ือง
แกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายให้ท่านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้น
การท าเคร่ืองแกว้ต่างๆ  น าท่านชม นาฬิกาไอน า้เรือนแรกของญีปุ่่น สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบน
โลกเท่านั้น นาฬิกาน้ีจะพน่ไอน ้า มีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีแคนาดา  
ให้ไดช่ื้นชมและเก็บภาพความประทบัใจไวไ้วเ้ป็นท่ีระลึก หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ถนนทานุกิโคจิ 
เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม
ร้านคา้ต่างๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็น
ศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน 
นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่อีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8)  
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  IBIS STYLES SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 

วนัที่ห้า              โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า -สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ  
                          พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เล็ต  
เช้า               รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
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น าท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)  แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศญ่ีปุ่น ตวัอาคารของโรงงานสร้างข้ึนในสไตลแ์บบยโุรป ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซ่ึงมีช็อคโก
แลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน้ีคือ SHIROI KOIBITO มีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านไดอิ้สระ
เลือกซ้ือช็อคโกแลตเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด  เดิมช่ือศาลเจา้ซัปโปโร เป็นศาล
เจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สร้างข้ึนในปี 1871 ยุคเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพ
มาประทบัทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจา้มีพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชม
ดอกไม ้ให้ท่านไดส้ักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์และขอพรต่อเทพเจา้ หลงัจากนั้นน าท่านชม อาคารที่ท าการรัฐบาล
เก่า สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้
นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม   น ามาจากท่ีท า
การรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ี
โดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์
ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็น
สมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของ
รัฐบาลญ่ีปุ่น น าท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของ
ตน้ไมท้  าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็น
ท่ีตั้งของหอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบั
อยู ่แลว้น าท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ  หอนาฬิกาโบราณ เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 
ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึง
ยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นสมบติัล ้ าค่าทางวฒันธรรมท่ี
ส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10)  
จากนั้นน าท่าน พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เป็นพิพิธภณัฑ์เบียร์แห่งเดียวในประเทศญ่ีปุ่นและตั้งอยูใ่นซปัโป
โรการ์เดน้พาร์ค อาคารก่ออิฐแดงถูกสร้างโดยโรงงานน ้ าตาล Monbetsuในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผ้ลิต
น ้ าตาลหัวผกักาด หลงัจากส้ินสุดสงครามชิโน-ญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1895 ความตอ้งการในตลาดน ้ าตาลลดลง 
บริษทั เบียร์ซปัโปโร จึงไดซ้ื้อ และปรับปรุงโรงงานน ้ าตาลเพื่อใช้เป็นโรงเบียร์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  
มิตซุยเอ้าท์เลต็  MITSUI  OUTLET  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายแบรนดด์งัระดบัโลก และแบ
รนด์ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯเลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 
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เลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI  และสินคา้อ่ืนๆ
อีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซ่ึงภายในยงัมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับใหท้่านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (11)  
SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น พร้อมปูยกัษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน  
ปูทาราบะ ปูน า้เยน็แห่งเกาะฮอกไกโดทีไ่ด้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่น 
ว่าเป็นปูน า้เยน็ทีม่ีรสชาติอร่อยทีสุ่ดให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น     

 
พเิศษ!!! ++ บริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น++ 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  IBIS STYLES SAPPORO หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 

วนัที่หก              สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 

             เช้า                      รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 

10.30 น.             เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย TG เทีย่วบินที ่TG671 
              (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ                                                      
************************ 
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*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

 
 

อตัราค่าบริการ 
วนัที่ 26 - 31 พ.ค. 63 ราคา (ท่านละ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 43,999.- 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 43,999.- 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตียง) 42,999.- 
จอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 28,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  9,900 

 
 
 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6,900 บาท *** 
*** กรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตั๋ว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 
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ราคาทวัร์รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดัพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

 (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2–3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG)  ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
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9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท  (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้) 
 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
2. ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคน

ต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทาง
บริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ช าระดว้ยตนเอง) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป–กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
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แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
9. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ ามนั ณ ปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ ามนัปรับสูงข้ึน บริษทัฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ามนัตามสถานการณ์ดงักล่าว   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
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2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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