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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 670 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด – เมืองฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโอนุมะ เทศกาลตก
ปลาน ้าแขง็ ถ่ายรูปโดมหิมะ  

   

Hakodate Onuma Prince 
Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
3. เมืองโนโบริเบทสึ ภูเขาไฟโชวะ ฟาร์มหมีสีน ้าตาล - เมืองโอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท 

กิจกรรมลานสกี ขึ้นกระเชา้ไปเช็คอินระฆงัแห่งความรัก แช่ออนเซ็น บุฟเฟตข์าป ู
   

Kiroro Ski Resort หรือ
เทียบเท่า  

★★★★ 
4. คลองโอตารุ โรงเป่าแกว้คิตะอิจิ ถนนชอ้ปป้ิงซาคาอิมาจิ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี นาฬิกา

ไอน ้า คาเฟ่ฮลัโหลคิตต้ี ร้านขนม Le TAO – โรงงานช็อกโกแลต - หอนาฬิกาซปัโปโร 
ซปัโปโร TV ทาวเวอร์ ยา่นซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ  

  

แนะน า Supporo Prince Hotel
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
5. ตลาดปลานิโจ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ดิวต้ีฟรี - หุบเขาพระพุทธเจา้  

- มิตซุยเอาทเ์ลต็ 
  แนะน า Air Terminal Hotel หรือ 

เทียบเท่า 

★★★★ 
6. ท่าอากาศยานนิวเซโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

ขาไป TG 670 BKK - CTS เวลา 23.55น. – 08.20น. 
ขากลบั TG 671 CTS - BKK เวลา 10.00น. – 15.50น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

300 บาท/1 kg. 



 Day 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด – เมืองฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโอนุมะ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง (รวมค่าตกปลาชุดและ

อุปกรณ์ตกปลา) ถ่ายรูปโดมหิมะ  

08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยูป่ลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มี

ช่ือเสียงดา้นทิวทศันท่ี์สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ทะเลสาบโอนุมะ คือทะเลสาบที่ใหญ่ท่ีสุดในสวนสาธารณะโอนุมะแห่งน้ี มีเส้นรอบวง 24 กิโลเมตร เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าทะเลสาบแห่งน้ีมีเกาะ

เลก็ๆ อยูถึ่ง 126 เกาะ โดยสะพาน 18 แห่งท่ีกระจายอยูเ่หนือน ้านั้นจะเช่ือมเกาะต่างๆ บางส่วนเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหคุ้ณเดินส ารวจความงามของ

ทะเลสาบได ้การเดินรอบทะเลสาบจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาที  



เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง เม่ือทะเลสาบโอนุมะบนภูเขาอาคางิกลายเป็นน ้าแขง็ การตกปลาวาคาซางิ (Japanese Pond Smelt) บนน ้าแขง็จะ

กลายเป็นกิจกรรมยามว่างยอดนิยม ปลาสีเงินขนาดเลก็ประมาณปลาซาร์ดีนมีรสชาติอร่อยเม่ือน าไปทอดกรอบ น าปลาท่ีคุณตกไดก้ลบัไปยงั

ร้านเช่า แลว้พวกเขาจะทอดปลาของคุณให้โดยไมค่ิดค่าบริการ  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัที่พกั อิสระถ่ายภาพ โดมหิมะ บริเวณหนา้โรงแรม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 พกั Hakodate Onuma Prince Hotel หรือเทียบเท่า  

  



Day 3 เมืองโนโบริเบทสึ ภูเขาไฟโชวะ ฟาร์มหมีสีน ้าตาล (รวมตัว๋) - เมืองโอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท กจิกรรมลานสก ี(ไม่รวม

ค่ากิจกรรม) ขึน้กระเช้าไปเช็คอนิระฆังแห่งความรัก แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปู (เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บั
โรงแรม)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบะสึ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด  

น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโดท่ีไม่ธรรมดาตรงท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัว่ามีอายนุอ้ยท่ีสุดในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ภูเขาไฟแห่งน้ีเกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตวัขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุ่งขา้วสาลี ท่ีมีความสูงอยู่ท่ี 290 เมตร โดยจะอยู่ในระหว่างปี 
ค.ศ. 1943-1945 นบัเป็นอีกหน่ึงภูเขาไฟท่ียงัไม่มอดดบัสนิทและยงัคงมีควนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบนั 
ต่อดว้ย ฟาร์มหมีสีน ้าตาล (รวมตัว๋) ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้าตาลท่ีมีตั้งแตเ่จา้หมีตวันอ้ยๆ ไปจนถึงหมีตวัโต หมีของท่ีน่ีไดรั้บการดูแล

และฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน มีหมีโตเตม็วยัท่ีไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยวเป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอน็ดูทีเดียว  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เป็นเมืองท่าท่ีสุดแสนโรแมนติก ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดงัเก่าแก่ใน

สไตลต์ะวนัตกแบบวิคตอเรียนท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยูห่ลายแห่ง ท าให้ไดบ้รรยากาศเหมือนมาท่องเท่ียวยโุรป  

สกีรีสอร์ทคิโรโระ แน่นอนว่าถา้จะมาฟินกบัท่ีน่ีก็ตอ้งมาในช่วงฤดูหนาว บอกเลยว่าสายสปอร์ตน่ีย่ิงอินกบัท่ีน่ีเป็นพิเศษ เพราะในฤดูหนาว

พ้ืนท่ีรอบๆ รีสอร์ทจะเป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น ลอ้มรอบดว้ยทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาสูง

ต ่าสลบักนัไป ท าให้ถึงแมจ้ะไม่ไดม้าเล่นสกี ก็ยงัมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีน่ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

กิจกรรมลานสกี ในช่วงฤดูหนาวท่ีปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่มราวกบัปุยฝ้าย และสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบั

กิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนวบ์อร์ด , กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่ากิจกรรม) 

https://www.japankakkoii.com/general/hokkaido-otaru/


ขึน้กระเช้าไปเช็คอินระฆังแห่งความรัก ว่ากนัว่า ถา้ไดส่ั้นระฆงัท่ีน่ีแลว้จะไดคู้่ หรือสมหวงัในเร่ืองความรัก หากว่าใครอยากจะไปส่ันระฆงั

แห่งรัก สามารถขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริ พบระฆงัแห่งความรัก Love Bell ตั้งตระหง่านรอเราอยู ่นอกจากน้ีเราสามารถเล่นสกีและ

กิจกรรมหิมะต่างๆ 

 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟต์ขาปู (เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัโรงแรม) 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น  เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่คร้ังละ

ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Kiroro Ski Resort หรือเทียบเท่า  



Day 4 คลองโอตารุ โรงเป่าแก้วคิตะอจิิ ถนนช้อปป้ิงซาคาอมิาจิ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี ้ร้าน

ขนม Le TAO – โรงงานช็อกโกแลต-หอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโร TV ทาวเวอร์ ย่านซูซูกโินะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางเรือ ไม่ว่าจะดว้ย

บรรยากาศท่ีให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองท่ียงัคงอนุรักษตึ์กอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งน้ีมีความยาวถึง 1,140 เมตร

ประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟสไตลวิ์คตอเรียนอยูท่ั้งสองฝ่ังของถนน  

โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ เคร่ืองแกว้นบัเป็นอีกหน่ึงสินคา้ท่ีขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนดเ์คร่ืองแกว้ชั้นน าของโอตารุ โดยโรงงาน

เป่าแกว้คิตะอิจินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแกว้คุณภาพสูงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับมาอยา่งยาวนาน  



น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนช้อปป้ิงซาคาอิมาจิ ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมาร์กของเมืองน้ีมากนกั 

นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเตม็เป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์มากๆ เน่ืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษม์าอยา่งดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้

อปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุอยา่งในปัจจบุนั 

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจดัแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตลก์ว่า 25,000 ช้ิน อีกทั้งยงัมีส่วนจดัแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อนัเป็นตุ๊กตาแบบ

ดั้งเดิมของยคุศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดย้ากมากๆใหไ้ดช้มอีกดว้ย  

https://www.talonjapan.com/otaru-canal-area/


ส่ิงท่ีสะดุดตาคือดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจบุนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น 

เพลิดเพลินกบั คาเฟ่ฮลัโหลคิตตี ้ส าหรับท่านท่ีชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลบัของ Hello Kitty ร้านน้ีไม่ควรพลาด เน่ืองจากร้านน้ีมีถว้ยกาแฟ

ลาย Hello Kitty จ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  



ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมช่ือดงัของเมืองโอตารุ (Otaru) แห่งภูมิภาคฮอกไกโด   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ โรงงานช็อคโกแลตแห่งน้ี เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน 

ผลิตภณัฑท่ี์ขึ้นช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio คุก้ก้ีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวท่ีกินไปทีแทบละลายกบัความอร่อย ซ่ึงถือเป็นของฝากท่ี

นิยมของฮอกไกโด ย่ิงช่วงฤดูหนาวจะย่ิงสวยมากกว่าปกติหลายเท่า 

  



น าท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร ตวัอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจบุนันั้นหอนาฬิกาแห่งน้ีไดมี้การปรับปรุงจนกลายมาเป็น

พิพิธภณัฑท่ี์เปิดใหน้กัท่องเที่ยวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนั้นมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเขา้) 

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและ

เมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ช่วงกลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตวัทาวเวอร์จะเปิดไฟประดบัประดาเพื่อ

ความสวยงาม นบัเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร 



ย่านซูซูกิโนะ นบัเป็นยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยแหล่งบนัเทิงท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของเมืองซปัโปโร อีกทั้งยงัเรียกไดว่้าเป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทาง

ตอนเหนือของญ่ีปุ่ น บอกเลยว่าอยากมาบนัเทิงเริงใจยามค ่าคืนสัมผสัไลฟ์สไตลแ์บบคนญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ตอ้งมาท่ีน่ีให้ได ้เพราะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ 

บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน 

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นยา่นช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองซปัโปโร ท่ีชอบสุดๆ ก็ตรงการท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในร่มแบบว่าจะ

แดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวัน่ช็อปป้ิงไดแ้บบไม่มีถอย เพราะท่ีน่ีนั้นมีหลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถา้นบัง่ายๆ ก็

ประมาณ 7-8 บลอ็ก จนถึงแม่น ้า Sosei ท่ีน่ีเปิดมานานเป็นร้อยปีแลว้ นบัว่าเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีเปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  

ค ่า แนะน า!! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดัง NANDA 

(จ่ายเพ่ิม 2,999 บาท/ท่าน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) 

พกั Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเท่า  

  



Day 5 ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ดิวตีฟ้รี - หุบเขาพระพุทธเจ้า  - มิตซุยเอาท์เลต็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลานิโจ ท่ีอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโรก็มีช่ือเสียงในฐานะเป็นตลาดท่ีมีมาตั้งแต่สมยัเมจิ หากตอ้งการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไก

โดอยา่งง่ายๆ หละก็ เชิญท่ีตลาดไดเ้ลย  

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโดเพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างในช่วงยคุ

เร่ิมพฒันาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแคจ่ะมาสักการะขอพรกบัเทพเจา้ท่ีประทบัภายในศาลเจา้มากถึง 4 องค ์แตด่ว้ยความท่ีตวัศาลเจา้

เองมีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะท าให้ถือไดว่้าเป็นจุดชมวิวเดด็อีกแห่งหน่ึงของเมือง  



น าท่านชอ้ปท่ี DUTY FREE อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพท่ีร้านคา้ปลอดภาษี มีสินคา้ปลอดภาษีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หุบเขาพระพุทธเจ้า ตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ

(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นเจา้ของรางวลัพริตซ์เกอร์ท่ีถือว่าท่ีสุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ัน

พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนกั 1500 ตนั พ้ืนท่ีท่ีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม 

ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี มิตซุยเอาท์เลต ตั้งอยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกของซัปโปโรท่ีส าคญัอยู่ใกล้ๆ เส้นทางท่ีไปยงั
สนามบินนิวชิโตะเสะ ห้างสรรพสินคา้ของท่ีน่ีนั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด เร่ิมเปิดอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ ปี 
2012 มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดงัๆอีกเพียง ซ่ึงภายในห้างมีร้านคา้แบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้
ปลอดภาษีอีกดว้ย ดา้นในยงัจะมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ท่ีมีเมนูขึ้นช่ือๆทอ้งถ่ินให้ชิมแถมยงัมีร้านจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองอีกดว้ย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ ณ มิตซุยเอาท์เลต 

พกั Air Terminal Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

10.00 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 671 

15.50 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

11 – 16 มกราคม 66 55,977.- 55,977.- 11,977.- 

19 – 24 มกราคม 66 58,977.- 56,977.- 11,977.- 

27 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ์ 66 58,977.- 56,977.- 11,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



  



   



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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