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รหสัโปรแกรม : 18375 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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เดินทาง : วนัที ่24 – 29 กนัยายน 2563 

โดยสายการบินระดบั 5 ดาว “ ไทยแอรเ์วย ์” 
พิเศษ!! สะสมไมล ์ROP ได้ 25 %  

โปรแกรมการเดินทาง 
 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
 

20:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 

สายการบินไทย (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ

เชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 

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

 

23:55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 670(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง      สนามบนิชิโตเซะ –โนโบริเบท็สึ - จิโกกุดาน ิ(หบุเขานรก) –หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ 
 

 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่

เตม็ไปด้วยบ่อน า้แร่ที่มีช่ือเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด 

พาท่านชม จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก

อย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้ง

บ่อโคลนและบ่อน า้ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจาย

ไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควัน

ร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแร่

และออนเซนที่มีช่ือเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด (ฉาก

หนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วันเดียว 

ภาพยนตร์ชื่อดัง) กับค ายอดฮิตที่นางเอกถาม

พระเอก “ มาจอ้งตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ 

หุบเขานรก” ทางเข้าหุบเขาจะมี สัญลักษณ์เป็น

ยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตา

อาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้ม

กนัภัยให้ผู้มาเยือน  ดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่น่ี   ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน า้จะมีป้ายต่างๆที่มี

สัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เหน็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้

เดินเที่ยวชมได้ บริเวณน้ีจะมีโรงแรมตั้งขึ้ นจ านวนมากเพราะใกล้กับแหล่งบ่อน ้าแร่จากธรรมชาติ ท าให้

โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เม่ือเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอก ามะถันพวยพุ่ง

ออกมาตลอดเวลา บางบริเวณกจ็ะมีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะน าว่า

ถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหมน็กล่ินก ามะถัน (จริงๆกล่ินกไ็ม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากาก

อนามัยหรือผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูกด้วย  ในช่วงฤดูหนาวหุบเขาแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะที่ขาวโพลน 

สวยงามเหมอืนภาพวาด...จนอดใจไม่ไหวทีจ่ะเขา้ไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ   
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)   
 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของ

ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพ้ืนที่หมู่บ้านมีทั้งหอสงัเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา ซามูไร 
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โดยนักทอ่งเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญ่ีปุ่นโบราณ นอกจากน้ียังมีคนแต่งตัวเป็น

พ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะ ทา่นจะได้เพลิดเพลินไป

กบับรรยากาศเอน็เตอร์เทนเมนทส์ุดประทบัใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญ่ีปุ่นหรือ นินจา การ
แสดงกายกรรมของนินจา และการแสดงทักษะการใช้ดาบ  และภายในหมู่บ้านการตกแต่งของร้านอาหารทั้ง

ภายนอกและภายในกเ็ป็นแบบสมัยเอโดะ  
 

เยน็  รบัประทานอาหารในโรงแรม  (2)  
 

ทีพ่กั   โรงแรม TOYA KOHANTEI   HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า  
 

 

วนัทีส่าม       ฟารม์หมสีีน ้ าตาล - ภเูขาไฟโชวะ ชินซัง  – ชมโรงงานช็อกโกแลต – ไฮไลทน์ าท่าน  

                  พกัโรงแรมสุดหรู!! คิโรโระรีสอรท์ 1 คืน (ตามรอยหนงัภาพยนตรชื์่อดงั)   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 
จากน้ันน าทา่นเดินทางมายัง ฟารม์หมีสีน ้ าตาล ซ่ึงมีถิ่นก าเนิด

อยู่แถวไซบีเรียและที่ เกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ปัจจุบันน้ีได้

กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากเตม็ที  อิสระให้ท่าน

ได้ชมความน่ารักของเหล่าหมีสีน า้ตาลที่จะคอยโบกไม้โบกมือ 

ท า ท่ า

ตลกๆ ให้

เ ร า เ ห็ น 

เช่น โบกมือเรียกแขก, ทา่ไหว้ขอขนม หรือปีนเสามาใกล้ๆ 

เพ่ือขอขนมจากนักทอ่งเที่ยวที่เข้ามา  
จากน้ันน าท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง  (ข้ึนกระเชา้ 
Rope Way ชมวิว )  ภเูขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภเูขา
ไฟลูกเล็กที่เกิดข้ึนจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 
ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภูเขาไฟอุซุ พาท่านขึ้ นกระเช้า
เพ่ือความงดงามทัศนีย์ภาพด้านบนที่จะท าให้ท่านได้เห็นวิว

บรรยากาศที่สวยงามจากด้านบนนน และจุดนั้นสามารถ

มองเห็นทัศนียภาพ  มุมกวา้งของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็น

หน่ึงในทะเลสาบช่ือดังของญ่ีปุ่น ตัวทะเลสาบจะเป็นวงกลม 

แต่ตรงกลางทะเลสาบจะมีเกาะโผล่ขึ้ นมาเป็นทะเลสาบที่ไม่

เคยแขง็ตัวและเน่ืองจากในน า้มีสารอาหารน้อย ท าให้แพลง

ตอนอาศัยอยู่น้อย น า้จึงมีความใสมาก 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4)  
 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านไปชิมของฝากข้ึนช่ือของฮอกไกโดที่ โรงงาน

ช็อกโกแลต “Ishiya Chocolate Factory”เป็นโรงงานใน

เมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเล่ืองช่ืออย่าง Shiroi 
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Koibito คุกกี้สอดไส้ไวทช์อ็กโกแลตที่ท  าจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญ่ีปุ่น จนกระทั่งกลาย

มาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโดน่ันเอง  นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายใน

บริเวณของโรงงานผลิตชอ็กโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ มีสวนส าหรับน่ังเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้

เลือกชิม หรืออาจจะลองเข้าคอร์สท าคุกกี้ ด้วยกไ็ด้ และส าหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เค้ก ขอบอกว่าเค้กบุฟ

เฟ่ต์ของที่น่ีเค้าอร่อยมาก โดยราคาอยู่ที่หัวละ 1,500 Yen ส าหรับผู้ใหญ่ และ 600 Yen ส าหรับเดก็ หรือจะ

ทานเป็นแบบเซต็กไ็ด้เช่นกนั 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (5)  อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ  
 

ท่ีพกั    THE KIRORO SKI RESORT ระดับ 5 ดาว (พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** เพือ่ใหท่้านไดผ้่อนคลายจากการเหนือ่ยลา้มาทั้งวนั ท่านสามารถไปแช่ออนเซ็นไดฟ้รี ซ่ึงเป็นบริการของ

ทางโรงแรม ซ่ึงมีหอ้งแยกหญิง – ชาย ใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ ** 
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วนัทีส่ี ่         เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - โรงงานแกว้ - ชมพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  - หอนาฬิกาไอน ้ า  

                 ( หนึง่ในฉากภาพยนตรแ์ฟนเดย ์) – มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท – เขา้ทีพ่กั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร น าท่าน 
ชมคลองโอตารุ เป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่

นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก 
ซ่ึงในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล เพ่ือใช้

เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขน

ถ่ายแล้วน าสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดังแต่ภายหลัง

ได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวง  
ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว  นอกจากน้ันริมสองฝั่งคลองยังเตม็ไป

ด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย 

รวมทั้งมีสถานที่ทอ่งเที่ยวอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก  หากเดินทางมายังเมือง  โอตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูป
กับคลองแห่งน้ีถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะทีข่าวโพลน ท าใหช้่วง

หนา้หนาวนกัท่องเทีย่วนิยมมาเยือนสถานทีแ่ห่งน้ีเป็นอย่างมาก จากน้ันน าทา่นชม โรงงานแกว้ ตั้งอยู่เลียบริม

คลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้ส าหรับชมวิว ภายในโรงงาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไป

กบัชมวิธกีารท าเคร่ืองแก้ว และ ยังสามารถซ้ือของฝากที่ท  าจากแก้วลวดลายน่ารักๆ หลากหลายรูปแบบติดไม้

ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย และท่านสามารถเลือกชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที่เห็นว่าได้รับ

ความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซ่ึงมีความโดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึก

วางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) 

ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ท าให้การดูของฝากไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป ทัง้ยงัเป็นหนึง่
ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าทา่นไปชม หอนาฬิกาไอน ้ า  นาฬิกาไอน า้เก๋ๆ  ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกันสัก
หน่อย นาฬิกาเรือนน้ีต้ังอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีน้ีเองเหน็สวยๆ อย่างน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเก่าแก่มาก ทั้งยัง

เป็นนาฬิกาไอน า้โบราณที่ยังใช้ได้ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกาน้ียังถือเป็นหน่ึงในแลนด์

มาร์คประจ าเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนน้ีจะมีเสียงดนตรีดังข้ึนเป็นที่สนใจแก่

นักทอ่งเที่ยวย่ิงนัก ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7)  
จากน้ันน าท่าน อิสระช็อปป้ิงมิสสุย เอา้ทเ์ลตพารค์  (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้า

รูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  ต้ังอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima   ภายในห้างมีร้านค้าแบ

รนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน    รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่ัง  และร้านจ าหน่าย

สินค้าพ้ืนเมือง และมีสินค้า   จากฟาร์มท้องถิ่น ประจ าเมืองฮอกไกโดอีกด้วย (Hokkaido Roko Farm 

Bridge)นอกจากน้ีที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีข้ึนช่ือของฮ

อกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝากและร้าน Tax Free 

มากกว่า 110 ร้าน นอกจากน้ียังอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อ านวยความสะดวก ของแบ

รนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งน้ีราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อป

ทั้งน้ัน เพราะหลายร้านกล็ดราคากนัถึง 30-70% กนัเลยทเีดียว. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (8)  เมนูพิเศษ!!บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 ชนิดข้ึนช่ือ

ของเกาะฮอกไกโด พรอ้ม อาหารนานาชาติ ทานไม่อั้น!!  ให้ท่านเลือกทานกันจนเลือกไม่
ถูกเลยทเีดียว ทั้งอาหารทะเลสดๆ อาท ิหอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม 

กุ้งแม่น า้ ปลาแซลมอนสดๆ และเมนูอาหารญ่ีปุ่น ซาชิมิ ซูชิ และเมนูป้ิงย่างเน้ือหมู เน้ือวัว ระดับพรีเม่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL  SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทยีบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 
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วนัที่หา้        เนินแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตท าเนียบรฐับาล  - สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์–  

                  เจอารท์าว  -  ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (9) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า  นับว่าเป็นอีกหน่ึง UNSEEN HOKKAIDO สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์

และคุ้มค่าอย่างย่ิงส าหรับการมาเยือน ถือว่าเป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ โดยมีลักษณะ

เป็นเนินเขาล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่

ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเหน็

ต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า หน่ึงแสนต้นล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง

สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างข้ึนกับความงดงามจากธรรมชาติ อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเตม็ไปด้วยต้นไม้

เขียวขจีแลดูร่มร่ืนร่มเย็น และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน 

โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว บางมุมจะ

สามารถมองเหน็เศียรพระพุทธรูปโผล่พ้นมาเพียงเลก็น้อยอยู่ท่ามกลางลาเวนเดอร์  เป็นอีกจุดหน่ึงที่พลาด

ไม่ได้น่ันคือการเดินลอดไปตามอุโมงค์ที่มาความยาว 40 เมตร ที่ เ ม่ือเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนข้ึนไป จะมองเหน็เหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆ

องค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า ซ่ึงไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงที่

ทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบเพ่ือให้ทุกๆส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กนั 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10)  
 

บ่าย น าท่านไปยัง “ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด” (Former Hokkaido Government Office Building)                   

旧北海道庁舎 (Akarenga) อะคะเร็งงะ ใน

ภาษาญ่ีปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 

พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเม

ริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล

แห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐจ านวน

กว่า 2.5 ล้านก้อน ล้วนแต่เป็นอิฐที่ท  าจาก

หมู่บ้าน Shiroishi และ Toyohira ซ่ึงเป็นหมู่บ้าน

ใกล้ๆเมือง Sapporo ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ท  า

การรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 และใช้

งานต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท  าการหลังใหม่ ภายในอาคารมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ของทา่นผู้ว่า 
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การเมือง และมีนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและเร่ืองราวความเป็นมาของเมือง Hokkaido  จากน้ันน าท่านผ่าน

ชม  หอนาฬิกาโบราณ สญัลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็น

สมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยังคง

บอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี  หอนาฬิกา

แห่งน้ีเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญ

ของเมืองซัปโป  จากน้ันน าท่านไปยัง สวนโอโดริ 

สถานที่ จั ด เทศกาลหิมะของ ทุกๆปี  (SNOW 

FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น 

ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตร์ไทยชือ่ดัง

เรื่อง ‘แฟนเดย์’ แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วง

ฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ

นานาพันธุ ์อสิระตามอธัยาศัย ให้ทา่นได้บันทกึภาพ

ความงามเป็นที่ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงท่าน

สามารถมองเหน็   ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo 

T.V. Tower)   ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ 
ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 

เมตร  จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงต่อ ที่ เจ อาร์ทาว 
อาคารสูง 38 ช้ันที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้

ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทเิช่น ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเตล็ 
นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเช่ือม
จากใต้ดินขึ้ นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่  กม็าเปิด

สาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ‘ราเมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเคร่ืองไฟฟ้า 

สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสนิค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และ

ช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ตลาดถนนคนเดิน

ทานูกิโคจิ  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุค

บุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 

กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อกนัด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับ

ทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงฝนหรือหิมะ 
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แสงแดด ถือก าเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เม่ือรัฐบาลเมจิก าหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.

1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารข้ึนบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูก

เรียกว่า `ทานุกโิคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสบัเปล่ียนเข้ามาทั้งร้านขายของ

ที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไป

ด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน   
 

                  อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง.. 
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL  SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทยีบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 
 

วนัทีห่ก         สนามบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (11) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพือ่ท าการเช็คอินตัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ 

 

10.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการ : ทวัรฮ์อกไกโด 6 วนั 4 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / เดก็ 

ห้องละ 2 ท่าน 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็  

เดก็มีเตียง 
( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 12  ปี) 

2 ผูใ้หญ่ 1 เดก็ 

เดก็ไม่มีเตียง 

*( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 6  ปี)* 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

วนัท่ี 24 – 29 กนัยายน 63  53,900 53,900 53,900 13,900 

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

**เด็กตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปทางโรงแรมท่ีญีปุ่่ นส่วนใหญ่บงัคบัเด็กตอ้งมีเตียง** 

**ราคาจอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบิน ทั้งเด็กและผูใ้หญ่  
หกัค่าตัว๋ออก 20,000 บาท จากราคาทวัร*์* 
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อตัรานี้ รวม  
 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 

(ณ วนัที ่20/10/61) หากภาษีน า้มนั และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิลกูคา้ช าระส่วนต่าง

ทีเ่พ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ทา่น ** โรงแรมคิโรโระ ไม่มีหอ้ง Double Bed ** 

ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองอบุัติเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษเีชื้อเพลิงและประกนัวนิาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  
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และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิมกรณุาแจ้งไกด์) 

 ราคาน้ี ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าทิปไกด ์+ คนขบัรถ (วนัละ 200 บาท X 6 วนั = 1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง) 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 
 

 

เงือ่นไขการยกเลิก  

1) ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2) เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การ

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่มี การคืน

เงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบั

สายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจาก
ค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ า หรือ เต็มจ านวน กรณกีรุ๊ปปิดการขายแลว้ แล้ว 

4) กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5) เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
 

 การเดนิทางในคณะน้ีจะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านผูใ้หญ่ขึ้นไป และในกรณีทีผู่โ้ดยสารไม่ครบคณะ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 ในกรณีที่มีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใดๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการ

บิน...  

 รายการทอ่งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า... 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับ

สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่

ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหา              

ต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น
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เพ่ือที่จะน าไปยังประเทศน้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซึ่งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจ าทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า 

Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้

ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้

จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถึง

สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุก

ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี 

หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
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