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กำหนดวันเดินทาง 21-26 ม.ค. 66 / 28 ม.ค. – 2 ก.พ. 66 
วันแรก :  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) : สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) 
20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าท่ี 2 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ B 

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

 
วันที่สอง :  สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) : จุดชมวิวโซโล : เมืองฮาโกดาเตะ : ป้อมโกเรียวคาคุ : โกดังอิฐแดงริมน้ำ  
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมี

คนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน 
จากนั้น นำท่านเดินทางขึ้น จุดชมวิวโซโล Sairo View Point เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็น

ทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่อง
ภูเขาไฟนิชิยามนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศ
ตะวันตก 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น  (ม้ือที่ 1)  
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลาย

สุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่  
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาด

ใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์
ตะวันตก (สะพานข้ามเข้าไปในพื้นที่รูปดาวเปิด 9:00-19:00 ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 840 เยน 

 
จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Red Brick 

Warehouses) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายใน
ปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อป

ปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงท่ีให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขาย
ของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 

 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ขึ้นไปจุดชมวิวที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเมือง 
ที่มีน้ำทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้านเป็นคอคอดกระ เมื่อยามค่ำคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงทำให้เห็นแสง
ระยิบระยับและยังถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่ำคืนอันงดงามของญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เมนู Shabu Shabu  (ม้ือที่ 2)   
ที่พัก โรงแรม ROUTEINN HAKODATE GORYOKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว  



วันทีส่าม :  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ : อุทยานแห่งชาติโอนุมะ: กิจกรรมลานสกี : ตกปลาปลาน้ำแข็ง : เมืองโอตารุ AEON : 
 โอตารุ : อิสระเดินเล่นเทศกาลโอตารุ สโนว์สตอรี่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเข้าของโรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 3) 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate MorningMmarket) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือ

เลือกชมอาหาร
ทะเลขึ้นชื่อของ
เกาะฮอกไกโด ไม่
ว่าจะเป็นปูหลาย
หลายชนิด ปลา
แซลม่อน 
ปลาหมึก ไข่หอย
เม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้งหรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพ้ืนเมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะ
เลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดำที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย 

จากนั้น นำท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้งในฤดูหนาวของฮอกไกโดใน อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
เมืองฮาโกะดาเตะ สามารถชมวิวภูเขาไฟโคมะงะทะเกะ (Komagatake) และทะเลสาบโอนุมะ (Lake Onuma)  ฤดู
หนาวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งจะมีหงส์และนกเป็ดน้ำมาเล่นกันแลดูเป็นธรรมชาติ และยังคงมีกิจกรรม
หน้าหนาว เช่น ขี่รถเคลื่อนหิมะ เล่นแคร่เลื่อนบนหิมะ และเล่นสกี 



จากนั้น ให้ท่านสนุกสนาoกับประสบการณ์แปลกใหม่ การตกปลาวะคะซะงิจากหลุมน้ำแข็ง (ร่วมค่าอุปกร์ตกปลา) การตก
ปลาวะคะซะงิ (wakasagi)  ที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า smelt fish  จะมีวิธีตกท่ีแตกต่างไปเล็กน้อย คือตกจากบนพ้ืน
น้ำแข็งนั่นเอง 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น  (ม้ือที่ 4) 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุ เป็นเมืองท่าในกิ่งจังหวัดชิริเบะชิ จังหวัดฮกไกโด ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของนครซัปโปะโระ ตัวเมืองหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิกะริ และเป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานาน มี
อาคารเก่าแก่มากมาย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น   

จากนั้น ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ AEON โอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าชั้นดีของญี่ปุ่น ทั้งเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว 
บะหมี่สำเร็จรูป  

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ AEON โอตารุ  
ที่พัก Grand Park Otaru หรือเทียบเท่า 3 ดาว  
 เปิดประสบการณ์ใหม่ไม่ควรพลาด ท่านใดยังไม่ง่วงนอน อิสระให้ท่านเดินเล่น เทศกาลโอตารุ สโนว์สตอรี่ 

(Otaru Snow Story)  
 
 
 
 
 



 มีชื่องานเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า小樽雪あかりの路 (Otaru Yuki Akari no Michi) เมืองโอตารุ (Otaru 
City), ฮอกไกโด (Hokkaido) ภายในเมืองแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่หลัก 

1. “Unga Kaijo” ที่คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจัดโดยใช้หลอดไฟ LED สีฟ้าจำนวน 10,000 ดวงประดับเลียบฝั่งสร้าง
บรรยากาศสีฟ้าสุดโรแมนติกให้กับลำคลองในฤดูหนาว แถมริมทางยังมีรูปปั้นหิมะเล็กๆ และแสงไฟจากเทียน 
สามารถเดินมาจากสถานี Otaru ไปยังคลองแค่ 10 นาที 

2. “Temiyasen Kaijo” คือระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ข้างทางมีซุ้มอาหาร โคมไฟ และรูปปั้นหิมะ คล้ายกัน
กับพ้ืนที่ Unga Kaijo เพียงจะต่างกันอยู่ตรงที่จะมีร้านอาหารข้างทางมากกว่า นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะ
ตกแต่งร้านค้าและที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณด้านหน้าเพ่ือให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานเทศกาล 

 
วันทีส่ี่ :  คลองโอตารุ : ถนนซาไกมาจิ: พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี : โรงเป่าแก้วคิตาอิจิ: ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ :  
 JTC Duty Free : เนินแห่งพระพุทธเจ้า : อุทยานโมอาย : ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด : ซูซูกิโนะ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเข้าของโรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 5) 

จากนั้น นำท่านสู่ คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ
ตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลอง
แห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง 
แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพ่ือทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมต 

เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ เป็นถนนช้อปปิ้งที่เรียงรายไป
ด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านกาแฟ ร้านขนม ร้านขายของฝาก เช่น LeTAO, Rokatei, Kitakaro รวมถึงร้านอาหาร
ทะเลสดๆ อย่างซูชิและซาชิมิที่ควรมาลอง 



 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งใน

ร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งใน
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิจิ (Kitaichi Glass) ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มี
ชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้
เป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและ
เก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยว
ด้วย เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café)เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมว
ชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนั้น นำท่านเดินสู่ JTC duty Free ของฮอกไกโด   อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี เช่น เสื้อผ้า น้ำหอม ตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (ม้ือที่ 6) 
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่  เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดา

โอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมี
ลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่
ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น อุทยานโม
อาย  ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ โมอายแห่งญี่ปุ่น (ทางสถานที่เก็บค่าบริจาคเพื่อใช้ทํานุบํารุง
สถานที่ 300 เยน โดยสมาชิกบริจาคด้วยตัวเองหน้าทางเข้า) 

 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
จากนั้น นำท่านสู่ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของซัป

โปโร ในอดีตเคยเป็นอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโดที่นี่สร้างขึ้นในปี 1888 มีเอกลักษณ์ตรงการออกแบบอาคาร
แบบนีโอบารอคเหมือนโรงละครโอเปร่าของปารีส แต่ปรับให้เป็นสไตล์อเมริกัน มีการจัดแสดงข้อมูลและสิ่งของทาง
ประวัติศาสตร์ 

จากนั้นนำท่านสู่ ซูซูกิโนะ Susukino ย่านที่ไม่เคยหลับไหลแห่ง
เมือง Sapporo นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงท่ีโด่งดังมาก
ที่สุดของเมืองซัปโปโร(Sapporo) อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นย่าน
บันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่นทีเดียวล่ะค่ะ บอก
เลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค่ำคืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคน
ญี่ปุ่นแท้ๆต้องมาที่นี่ให้ได้เลยล่ะค่ะ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ 
ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งชิ้ปปิ้ง ซูซูกิโนะ   
 แนะนำ ตรอกราเมน (Ramen Alley หรือ Ramen Yokocho) เป็นแหล่งรวบรวม

ร้านราเมนดังๆท่ีเปิดมาตั้งแต่ปี 1951 สองข้างทางเป็นร้านราเมนเล็กๆที่มีที่นั่งเพียง 10 กว่าที่ รสชาติของราเมนมี
ความหลากหลาย ซึ่งซัปโปโรเป็นต้นกำเนิดของมิโซะราเมน(Miso Ramen)นั่นเอง   

แนะนำม้ือพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูของฮอกไกโดที่ห้ามพลาด บุฟเฟต์นันดะ-Buffet Nanda  2,950 บาท/ท่าน (ชำระเพิ่มไม่รวม
ในค่าทัวร์)  กรุณาแจ้งในว้นที่ท่านทำการจอง 

ที่พัก Smile Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า 3 ดาว  
 
 
 
 
 
 



วันทีห่้า :  อิสระเต็มวัน   ไม่ต้องกังวลไกด์เราพานั่งรถไฟเที่ยว (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ จ่ายเพิ่มหน้างาน) 
 ราคาตั๋ว One day Pass ประมาณ ราคาผู้ใหญ่ 830 เยน ราคาเด็ก 420 เยน 
 **กรณีท่านไม่ต้องการเที่ยวตามโปรแกรมท่ีเรากำหนด ท่านสามารถแยกตัวเที่ยวอิสระได้**  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเข้าของโรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 7) 
 ‘ศาลเจ้าฮอกไกโด’ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองซัปโปโร ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมาก ทำ

ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาไม่ขาด โดยเฉพาะช่วงปีใหม่คนจะเยอะมากๆจนแทบ
จะเบียดกันเข้าเลยทีเดียว ติดกับศาลเจ้าจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ชื่อสวนมารุยามะ อีกทั้งท่ีนี่ยังอยู่ไม่ไกลสวน

สัตว์มารุยามะอีกด้วย ในศาลเจ้าจะมีขายแผ่นป้ายเขียนคำอธิษฐานภาษาญี่ปุ่น เรียกว่าเอะมะ (絵馬) นอกจากนี้
ยังขายแผ่นป้ายริลัคคุมะด้วย ช่วยเพิ่มความน่ารักให้กับศาลเจ้าได้อีกเยอะเลยทีเดียว 

 
 หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) แลนด์มาร์คของซัปโปโร สร้างข้ึนในปี 1876 เพ่ือเป็นโรงฝึก

วิชาการทหารของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโรในสมัยนั้น หรือมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบันนั่นเอง และได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติ  ในทุกๆ 1 ชั่วโมงเสียงตีระฆังจะดังก้องกังวาน เมื่อตกกลางคืนหอ
นาฬิกาจะเปิดไฟสวยงามมาก ที่นี่นับเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองที่คอยคุ้มครองชาวเมืองมาเป็นเวลายาวนาน 

 
 สวนโอโดริ (Odori Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทอดตัวยาวอยู่กลางเมืองซัปโปโร มีหอคอยซัปโปโรทีวี

ทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) ตั้งอยู่จุดเริ่มต้นทางทิศตะวันออก ที่สวนนี้ถูกใช้เป็นที่จัดงานอีเว้นท์ดังๆ 
มากมายอย่าง จากบนซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ เราสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูได้ เช่น 
ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงและงานเทศกาลหิมะในฤดูหนาว วันที่อากาศแจ่มใสเราจะเห็นสวนโอโดริที่ทอดยาวไป
ไกลและภูเขามากมายรอบเมืองซัปโปโร 



 
  
 
 
 
 
 
 ‘ตลาดปลานิโจ’  เป็นตลาดที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการคมนาคมสะดวก สามารถแวะได้ขณะท่องเที่ยวในเมือง 

ตามทางเดินซึ่งติดกับถนนมินามินิโจนั้น มีร้านที่เปิดดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 100 ปี เป็นตลาดที่มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน มีลูกค้าขาประจำจำนวนมาก โดยบอกว่า “ตลาดปลานิโจเป็นตลาดขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ดี
ที่สุด” ภายในตลาดเรียกได้ว่ามีสินค้าที่เน้นไปที่ผลผลิตในท้องถิ่น และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็น ปู ไข่
ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ บอกเลยว่าของที่นี่เค้าสดจริงไรจริงนะคะ หลายๆอย่างก็เป็นของ
ขึ้นชื่อที่มาแล้วต้องลองรับรองว่าทานแล้วไม่เหมือนได้ทานที่อ่ืนๆเลยล่ะค่ะ ตลาดแห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่เช้าตรู่จน
เย็นราวๆ 7:00-18:00 น. แต่บางร้านจะปิด 1 วันต่อสัปดาห์ ร้านอาหารต่างๆจะเป็นที่สำหรับรับประทานอาหาร 
และดื่มรวมกัน ตั้งอยู่ตามตรอกแคบๆ ที่เรียกว่า “Noren Yokocho” อาหารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ Uni ikura 
donburi ซึ่งก็เป็นข้าวเสิร์ฟพร้อมกับหอยเม่นทะเลสดๆไม่คาวเลยซักนิดเดียวและไข่ปลาแซลมอนที่เข้าปากปุ๊บแทบ
ละลายเลยทีเดียว 

 ถนนคนเดินทานุกโิคจิ ซึ่งแหล่งชอปปิ้งที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วน
หรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า 
ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote โอยย สารพัดร้านค้าในย่านนี้ 

 อิสระอาหารกลางวัน แล ค่ำ   
ที่พัก Smile Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า 3 ดาว  
 
วันทีห่ก :  ซัปโปรโร : สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) : สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเข้าของโรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 8) 
 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 
10:00 น.  เหิรฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15:50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 
 
 



วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พัก ห้องละ2-3ท่าน 

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยวจ่ายเพ่ิม ที่นั่ง 

21-26 มกราคม 2566 49,999 46,999 9,000 20 ที ่
28 มกราคม – 2 กมุภาพันธ์ 2566 49,999 46,999 9,000 20 ที ่
*** ราคาไม่รวมค่าวีซา่+ค่าบริการย่ืนวีซ่า 2,000 บาท ***  
*** ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ 2,000 บาท / ท่าน / ทริป *** 
 
โปรดอ่านใจความสำคัญ 
1. กรุณาทำจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือ ชำระ 30 วันก่อนเดินทาง 

กรณีจองก่อนเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 % เท่านั้น  
2. ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่น 2,000 บาท กรณีรัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ทำการยกเลิกวีซ่า 
3. อัตราค่าทัวร์ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 15 ท่าน กรณีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการ

เดินทาง หรือ ปรับราคาค่าทัวร์ เพื่อให้ออกเดินทางได้ตามความต้องการ 
4. ท่านใดท่ีจะต้องจองตั๋วโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามบริษัทก่อนทุกครั้ง หากมีการ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน จากสายการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรุ๊ปไม่ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

5. กรณีภาครัฐทั้งไทย และ ประเทศปลายทางมีข้อกำหนดใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง ให้มีการกักตัวหรือการตรวจหาเชื้อโควิด-19 
ทุกขั้นตอน ทางผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ( ไม่รวมในค่าทัวร์) 

6.  การพิจารณเข้าประเทศ หรือ การทำวีซ่า เป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น 
7. กรณีผู้เดินทางติด โควิด-19 ก่อนเดินทาง และ ยกเลิกก่อน 7 วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
# ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
# ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และ เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 
# ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
# กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืนๆ* 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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