
 



 

Day 1 Bangkok 
 

   สนามบินประเทศไทย (ไม่รวมค่าต๋ัวเครื่องบิน) 
 

Day 2 Sapporo  
 

รับคณะท่านที่สนามบินจะมีเจ้าหน้าท่ี(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)คอยต้อนรับคณะและนำท่าน
เดินทางท่องเท่ียวต่อไป  

  เดินทางสู่ ซัปโปโร (Sapporo)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) 

 
  จากน้ันนำท่านนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ณ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) โดย 
  มีการล้างมือด้วยกระบวยก่อนเข้าวัด การขอพรไปจนถึงเครื่องรางและเซียมซี เรียกได้ว่า
  เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด ตัวศาลเจ้าเอง
  มีพื้นท่ีเชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีกแห่งหน่ึง  
   
  จากน้ันนำท่านเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University)  เป็นหน่ึงใน
  มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงใบไม้เปล่ียนสี ตลอดทางเดินประมาณ 6  
  กิโลเมตร จะสวยงาม โรแมนติกอย่างมาก 



 
  เดินทางเย่ียมชมภายนอก ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (Former Hokkaido  
  Government Office)หรือท่ีเรียกกันว่า ‘ทำเนียบอิฐแดง (Red Brick Office)’ เป็น 
  อาคารท่ีถูกสร้างตามแบบนีโอบาโรกของอเมริกา ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความ
  นิยมท้ังทางด้านการถ่ายรูปและการเข้ามาเย่ียมชมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 
   
  เดินทางสู่ หอนาฬิกา Sapporo Clock Tower หรือ Sapporo Tokeidai หอนาฬิกา
  โบราณประจำเมืองซัปโปโรท่ีเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์ก แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความ
  เก่าแก่ขึงขลังท่ีผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะท่ีน่ีเป็นส่ิงก่อสร้างสไตล์ตะวันตก
  ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร 
   
 
 

 
 



  นำท่านเดินทางต่อไปยัง สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อนก็จะ
  เป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองท่ีเต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสาย
  พันธ์ุ ย่ิงในช่วงฤดูหนาวน่ีเรียกว่าสำคัญมากเพราะจะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาล
  หิมะซัปโปโร ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นท่ีต้ังของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร  
  (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ี 
  สวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง 
  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี
  ท่องเท่ียวท่ีน่าจะไปปักหมุดมากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอน เพราะขึ้นชื่อว่าเป็น
  แหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น ด้านในของพิพิธภัณฑ์จะแนะนำประวัติของเบียร์
  ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์  

เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก  

หากท่านเลือกโรงแรม 3 ดาวท่านจะได้พักท่ี Smile Hotel Premium Sapporo  
  Susukino หรือเทียบเท่า 

หากท่านเลือกโรงแรม 4 ดาวท่านจะได้พักท่ี La’gent Stay Sapporo odori Hokkaido
  หรือเทียบเท่า 



 

Day 3 Otaru - Sapporo 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่หุบเขาพระพุทธเจา้ (Hill of The Buddha)ต้ังอยู่ภายในพื้นท่ีของสุสาน 
Makomanai  Takino Cemetery มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 

13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน ล้อมรอบไปด้วยทุ่งลาเวน
เดอร์นับแสนต้นท่ีจะเปล่ียนพื้นท่ีของเนินเขาให้เป็นสีสันต่างๆไปไม่ซ้ำกันตลอดปีตามฤดู  

  นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตาร ุ(Otaru) เป็นเมืองท่าเล็กๆบนชายฝ่ังทะเลญี่ปุ่นในฮอกไกโด 

  พาท่านไปยัง ริมคลองโอตาร ุ(Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญท่ีถ้าไม่มาเหมือน
  มาไม่ถึงเมืองโอตารู โดยริมคลองแห่งน้ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง ในอดีตเป็นท่าเรือท่ีคึกคัก 
  ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตาม
  คลอง ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่าเท่ียวขนาดน้ี แถมโกดังริมคลองก็ 
  เปล่ียนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนถือว่าเป็นไฮไลต์สำหรับท่ีน่ี
   
  ใกล้กันพาท่านไปยัง ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) นับเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเต็ม
  เป่ียมไปด้วยเอกลักษ์มากๆ เน่ืองจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเย่ียม จน
  กลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปป้ิงชื่อดังซึ่งบนโดยจะมีแหล่งท่องเท่ียวฮอตฮิตท่ีไม่ควรพลาด
   
  
 



   
  เด็ดๆท่ีต้ังอยู่บนซาไกมาจิอย่าง โรงงานผลิตแก้วคิตะอิจิ (Kitaichi Glass Otaru) ท่ีเป็น
  ของขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ โดยมีประวัติความเป็นประมาณร้อยกว่าปี นอกจากขายแล้วคน
  ท่ีอยากหากิจกรรมสนุกๆทำพร้อมมีแก้วท่ีทำเอง ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช้อปทำถ้วยแก้ว

   
 ด้วยตัวเองได้อีกต่างหากนอกจากน้ียังมี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box   
 Museum) เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีดังมากๆระดับประเทศ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดง 
 เก่ียวกับกล่องดนตรี อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ท่ีจำหนายกล่องดนตรี 
 หลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาของแวนคูเวอร์ต้ังอยู่ 
   
 

 
 
 
 
 



 

   
  พาท่านไปยังร้าน alexander duty free จากน้ันพาท่านไปยังถนนสายชิอปป้ิงถนนคน
  เดินทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) แหล่งช้อปป้ิงท่ีพลาด ไม่ได้ เพราะท่ีน่ีรวม
  ของฝาก ของท่ีระลึก ของใช้ และของกินไว้ท่ีเดี่ยว ก่อนกลับอย่าลืมซื้อ ของฝาก ขนมมัน
  ฝรั่ง (Potato Farm) และ ชิโรยโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito) ขนมบิสกิตช็อกโกแลตขึ้นชื่อ
  ของฮอกไกโด  

เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก  

หากท่านเลือกโรงแรม 3 ดาวท่านจะได้พักท่ี Smile Hotel Premium Sapporo  
  Susukino หรือเทียบเท่า 

หากท่านเลือกโรงแรม 4 ดาวท่านจะได้พักท่ี La’gent Stay Sapporo odori Hokkaido
  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day 4 Jozankei - Sapporo 
   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  เดินทางสู่ โจซังเค (Jozankei) เมืองแห่งน้ำพุร้อนอยู่ห่างจากซัปโปโรโดยใช้เวลาเดินทางแค่ 
  40 นาทีเท่าน้ัน 
  ใกล้กันนำท่านไปยัง Futami Park ท่ีน่ีมีจุดถ่ายรูปหรือจุดชมวิวยอดฮิต โดยสามารถเดิน
  เที่ยวชมบนสะพานแดง (Futami Tsuribashi Bridge) ท่ีทอดผ่านแม่น้ำ Toyohira เที่ยว
  ชมพันธ์ุไม้กว่า 800 ชนิด 
   
  เดินทางสู่ภูเขา Showa เป็นเขาท่ีเกิดจากส่วนท่ีย่ืนออกมาจากทุ่งข้าวสาลีเน่ืองใน 
  เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1964 จนถึงตอนน้ีเวลาผ่านไปกว่า 60 ปีแล้ว   
   
 
   



   
  ใกล้กันนำท่านไปยัง สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็น 
  สถานท่ีเพาะพันธ์ุหมีสีน้ำตาลท่ีมีต้ังแต่เจ้าหมีตัวน้อยไปจนถึงหมีตัวโต สามารถเห็นหมีตัว
  น้อยๆ ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากน้ีสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีท้ังหลายด้วย ขนมปัง และ
  แอปเป้ิล ซึ่งจะจุดจำหน่ายอาหารหมีให้ซื้อกัน  

  เดินทางต่อไปยัง หุบเขานรกจิโงคุดานิ(Jigokudani noboribetsu) หรือมีอีกชื่อหน่ึงท่ีเป็น
  ฉายาท่ีได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley” เรียกได้ว่าเป็นหุบเขาท่ีมีความงดงามอัน
  เล่ืองชื่อเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึน่ันเอง สามารถน่ังเพลินพร้อมแช่
  เท้าท่ามกลางทัศนียภาพกันงดงามตระการตาของธรรมชาติ 

  เดินทางสู่ Sapporo นำท่านไปยังศูนย์ช้อปป้ิง Mitsui  Outlet Park Sapporo   
  Kitahiroshima อยู่ห่างจากตัวเมืองซัปโปโรเล็กน้อย ท่ีน่ีถือว่าเป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของ
  ซัปโปโร มีท้ังหมด 2 ชั้นรวมมร้านค้ากว่า 180 ร้าน ท่ีสำคัญยังเป็นเอาท์เล็ตในร่ม ดังน้ัน
  ไม่ว่าจะหิมะหรือฝนตก ก็ยังสนุกกับการช้อปป้ิงได้  

เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก  

หากท่านเลือกโรงแรม 3 ดาวท่านจะได้พักท่ี Smile Hotel Premium Sapporo  
  Susukino หรือเทียบเท่า 

หากท่านเลือกโรงแรม 4 ดาวท่านจะได้พักท่ี La’gent Stay Sapporo odori Hokkaido
  หรือเทียบเท่า 



 

Day 5 Airport 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 **สำหรับไฟล์ทขากลับเช้าที ่บ ินก่อน 10.00 น. จะทำให้ไม่มีเวลาทานอาหารเช้าท่ี

ห้องอาหารของโรงแรมได้ทันทางบริษัทฯ จะจัดเป็น Bento Set ให้แทน 
  นำท่านออกเดินทาง(โดยรถบัสโรงแรม) สู่ ท่าอากาศยานชิโตะเซะแห่งใหม่ 

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน) 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ/ท่าน (บาท) 

ท่ีพัก 11-14ท่าน 9-10 ท่าน 7-8 ท่าน 5-6 ท่าน 3-4 ท่าน 2 ท่าน พักเดี่ยว 

3 ดาว 27,999 31,999 36,599 42,999 54,500 69,999 7,500 

4 ดาว 33,999 36,999 42,999 47,999 59,999 75,999 8,900 

 
 
อัตราน้ีรวม 
- ท่ีพักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า 
- อาหารทุกม้ือตามระบุ ทุกโรงแรม 
- รถพาเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ไกด์ท้องถิ่น (สามารถพูดภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้) 
-บัตรเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 
 
 
อัตราน้ีไม่รวม 

- ต๋ัวเครื่องบินขาไปและกลับ 

-ค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าแพ็กเกจ) 

-ค่าใช้จ่ายในการตรวจ  RT-PCR 

-ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,575 บาท ( ถ้าไม่ผ่านหักจากค่าแพ็คเกจ 800 ) 

-ค่าทริปไกด์ตามเห็นแก่ความสมควร 
 



 
 
 
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท  กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร ์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 35 วันก่อนออกเดินทาง (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่า35วันเดินทางบริษัทขอเก็บ
เงินเต็มจำนวน) 

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อน
ส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจำ 

 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการชำระเงิน 

 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 30 – 44 วัน คืนเงิน 75 % ของค่าทัวร ์หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น 
ค่ามัดจำ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 20 – 29 วัน คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร ์หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น 
ค่ามัดจำเครื่องโรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีชำระแล้วท้ังหมด 
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า
ทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้าม
เข้าออกประเทศฯลฯ 
กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต่ำกว่าอาจมีค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจองทุกคร้ัง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างบริษัทและลูกค้าทุกท่าน 
ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ันไม่มีราคาเด็ก 

 
 
 
 
 
 



 
สนใจจองกรุณาติดต่อ 

Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 

 


