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วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (TG670 : 23.55-08.20)  X X X  

2 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – 
เทศกาลน้ำแข็ง ICE FALL FESTIVAL – โซอุนเคียว  

   TAISETSU HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
โซอุนเคียว – อะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์
น้ำแข็งขั้วโลก – ทะเลสาบคุชชะโระ – เทศกาล LAKE AKAN 
ICE FESTIVAL – ทะเลสาบอะคัง   

   HANAYUUKA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 
ทะเลสาบอะคัง – LAKE AKAN SNOW ACTIVITY – ศูนย์
อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน – โอบิฮิโระ – โรงงานขนมหวานริว
เกทสึ – โทคาจิคาว่า   

   DAIICHI HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 
โทคาจิคาว่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
– นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ซัปโปโร – 
โรงงานช็อกโกแลต – ทานูกิโคจิ 

   KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)    X X KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

7 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (TG671 : 10.00-15.50)   X  

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จำนวน  1,000  บาท *** 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 
 

 

21.00 น.  พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H สาย
การบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อน
ออกเดินทาง 
**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับและจับ** 

23.55 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที ่TG670   
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
 
 
 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น
เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กำเนิดข้ึนในปี 1996 มีร้าน 
ราเมง็ชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีก
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – เทศกาลน้ำแข็ง ICE FALL FESTIVAL – โซอุน
เคียว 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของ

ญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 
ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งท่านส ามารถเห็นการ
เคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์
แปลกมากมายหลายพันธุ์ รวมถึงสัตว์จากข้ัวโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก ความน่ารักของนกเพนกวินในอุโมงค์
ใต้น้ำแหวกว่ายน้ำโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัวน้อย, ความงาม
ของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือโคร่ง ฯลฯ  ให้ท่านเก็บไว้ในความทรง
จำมิรู้เลือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  นำท่านชม เทศกาลน้ำแข็ง ICE FALL FESTIVAL สถานที่จัดงาน ณ เมืองโซอุนเคียว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิชิคาริ จัดขึ้นบน

พื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับประติมากรรมน้ำแข็งที่หลากหลาย อาทิ อุโมงค์
น้ำแข็ง เสาน้ำแข็งและโดมน้ำแข็ง ซึ่งมีความสูงกว่า 10 เมตร ตกกลางคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟ 7 สี  
อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอันน่าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟที่จุดขึ้น
เป็นรูปร่างหรือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นต่างๆ  
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 พักที่ TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า  => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้ว
ไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่น ! 

 


เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านสู่ อะบาชิริ เพื่อ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SIGHTSEEING ICE BREAKER) อีกหนึ่งประสบการณ์ไฮไลท์ที่น่าสัมผัส 
หากมีโอกาสได้มาเยือนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวกับการล่องเรือตัดน้ำแข็ง AURORA ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่
ลอยมาจากรัสเซียที่เรียกได้ว่าแห่งเดียวในญี่ปุ่น นอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์อันแตกต่างแล้วยังได้มี โอกาสเห็น
ชีวิตสัตว์โลกอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน้ำ เป็นต้น  (การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
เอื้ออำนวย หากในวันที่เดินทางสภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวย จะไม่สามารถทำการล่องเรือได้เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร หรือ ธารน้ำแข็งลอยออกจากบริเวณที่ล่องเรือไปไกลจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้) 

 
 
 

วันที่สาม โซอุนเคียว – อะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก – ทะเลสาบคุชชะโระ – เทศกาล 
LAKE AKAN ICE FESTIVAL – ทะเลสาบอะคัง   
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก (Okhotsk Ryuhyo Museum) ตั้งอยู่ที่เมืองอะบาชิริของฮอกไกโด มี

การจัดแสดงเกี่ยวกับน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ตัวอาคารจะมีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้น 1 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้น้ำแข็ง เช่น คลิโอเนะ หรือผีเสื้อทะเล สัตว์ตระกูลหอย และปลาที่ดูแปลกตาชนิดอื่นๆ อีก
มากมาย ไฮไลท์ของที่นี ่ก็คงจะเป็นการจำลองการลอยมาของน้ำแข็ง Ryu-hyo ในห้องอุณหภูมิต่ำถึง -15 องศา
เซลเซียส ชั้น 2 จัดฉายวีดีโอเกี่ยวกับเรือตัดน้ำแข็ง และอีกสิ่งที่น่าสนใจคือหอคอย Tento obsevation ที่สามารถ 
ชมวิวเมืองอะบาชิริ ทะเลสาบอะบาชิริ ภูเขาเท็นโท และทะเลโอคอทสก์แบบ 360 องศา 
นำท่านชม ทะเลสาบคุชชะโระ (Lake Kussharo) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอะคัง 
เช่นเดียวกับทะเลสาบมาชู และทะเลสาบอะคัง แต่ทะเลสาบคุชชะโระมีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยเส้นรอบวงถึง 57 กิโลเมตร 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ท่ามกลางทัศนียภาพของธรรมชาติ และทะเลสาบสีน้ำเงินอันสวยงาม 
จากนั้นนำท่านสู่ช่วงเวลาแห่งความตระการตาของ เทศกาล LAKE AKAN ICE FESTIVAL เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในช่วงฤดูหนาวของทะเลสาบอะคัง ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการตัดน้ำแข็ง หรือมินิเกมบนพ้ืนผิวทะเลสาบ 
ยิ่งกว่านั้นจุดเด่นของงานนี้ คือ การแสดงดอกไม้ไฟ ภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่สุดแสนจะอลังการและน่าประทับใจ 

 
 พักที่ HANAYUUKA HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม 
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริม
สุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงท่ี 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านสู่ LAKE AKAN SNOW ACTIVITY สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ  

สโนว์โมบิล, สโนว์ลาฟติ้ง, สโนว์สเลท, ตกปลาน้ำแข็ง ตามอัธยาศัย (ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมภายในลานหิมะไม่รวม
ในราคาทัวร์) 
นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน (Akan International Crane Center) ตั้งอยู่ที่เมืองคุชิโระของฮอกไกโด 
ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1958 เพ่ือเป็นสถานอนุรักษ์เพาะพันธุ์ และอนุบาลนกกระเรียนพันธุ์หงอนแดง  
(Japanese Crane หรือ Tancho) ไม่ให้สูญพันธุ์ไป เนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้นกกระเรียนเสี่ยงมากๆ 
กับการสูญพันธุ์ ซึ่งภายในมีพื้นที่กว้างขวางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับถ่ายภาพนกกระเรียนได้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โอบิฮิโระ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่ได้รับการวางผังเมืองโดย

เลียนแบบมาจากกรุงวอชิงตัน ดี ซี ของสหรัฐอเมริกา เมืองนี้ถือเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพ 
อันงดงาม จนกลายเป็นไฮไลท์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 

 นำท่านสู่ โรงงานขนมหวานริวเกทสึ โรงงานเจ้าของตำนานเค้ก Sanporoku ที่มีมากว่า 40 ปี เค้กที่ทำขึ้นมาเพ่ือ
เฉลิมฉลองการพัฒนาภูมิภาคฮอกไกโดครบรอบ 100 ปี โดยทำจากวัตถุดิบที่มีในฮอกไกโดเท่านั้น และอบด้วยกรรมวิธี
พิเศษโดยเฉพาะ หลังจากนั้นจะเคลือบด้วยช็อกโกแลต 2 สี ทำให้มีลักษณะคล้ายเปลือกไม้ของต้นไวท์เบิร์ช ขนม 
Sanporoku ที่มีเนือ้ชุ่มฉ่ำและรสชาติเข้มข้นนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัย นอกจาก 
ขนมเค้กนี้แล้วทุกท่านยังจะได้เพลิดเพลินกับขนมหวานอีกมากมาย 
 พักที่ DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม 
หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น ให้เต็มอ่ิมกันอีกคืน!!! เพ่ือลดความเม่ือยล้าจากการ
เดินทาง 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม 

คลองโอตารุ ที ่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื ่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมือง 
โอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและ 
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  

วันที่สี ่    ทะเลสาบอะคัง – LAKE AKAN SNOW ACTIVITY – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน – โอบิฮิโระ – โรงงานขนม
หวานริวเกทสึ – โทคาจิคาว่า   

วันที่ห้า    โทคาจิคาว่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – 
ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต – ทานูกิโคจ ิ
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็น
สมบัติของชาติ ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ นาฬิกาไอน้ำสไตล์อังกฤษที่ใหญ่
ที่สุดในโลกที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น สูง 5.5 เมตร หนักกว่า 1.5 ตัน นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมี
เสียงดนตรีบอกเวลาซึ่งเหมือนกับเสียงดนตรีที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอนดังขึ้นทุกๆ 15 นาที นำท่านสู่  โรง
เป่าแก้วคิตาอิชิ เมืองโอตารุขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องแก้วที่ทำออกมาได้สวยงาม น่ารักหลากหลายแบบ ร้านขายเครื่องแก้ว
จึงมีมากเป็นพิเศษ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วให้เลือกนับไม่ถ้วน ทั้งแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์บอล แก้ว
น้ำ แจกัน ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียงให้เลือกอย่างจุใจ ที่โรงงานแห่งนี้ท่านจะได้ชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วด้วย
เทคนิคแบบต่างๆ ก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมาในรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต (Ishiya Chocolate Factory) เป็นโรงงาน
ในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอก
ไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด  และ
ท่านยังสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ ่มแบบจำลองของโรงงานและขั ้นตอนการผลิต พร้อมทั ้งเลือกซื้อ
ช็อกโกแลต หรือไอศกรีมแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้อีกด้วย 
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นำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโรอายุกว่า 140 ปี ตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆ เรียงรายกัน
ไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
มากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง เป็นต้น  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ปิ้งย่าง  
 พักที่ KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาอิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ไกด์แนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสให้บริการ) 
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ 
สถานีรถไฟซัปโปโร : ถือว่ามีความเก่าแก่และเป็นอาคารหลังแรกๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองซัปโปโร บริเวณรอบๆ เต็มไป
ด้วยเเหล่งช้อปปิ้ง ร้านค้า และร้านอาหารจำนวนมาก อีกจุดที่น่าสนใจเป็นคือจุดชมวิว T38 ซึ่งจะตั้งอยู่บนอาคาร เจ
อาร์ ทาวเวอร์ ที่มีความสูง 38 ชั้น ด้านบนสามารถชมวิวของเมืองซัปโปโรได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ทางฝั่งทิศใต้ของ
สถานีรถไฟ ยังเป็นที่ตั้งของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ซึ่งบนชั้น 10 นั้นจะเป็นที่ตั้งของศูนย์อาคารซัปโปโร ราเม็ง รีพบัลิค ซึ่งจะ
มีร้านราเมง็เล็กๆ กว่า 8 ร้าน เเต่ละร้านนั้นจะมีเมนูราเม็งประจำถ่ินฮอกไกโดที่มีความโด่งดังในรสชาติของความอร่อย 
ชื่อสถานที ่: สถานีรถไฟซัปโปโร (Sapporo Station) 
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 
• ศูนย์การค้า เวลา 10.00 – 21.00 น. 
• ร้านอาหาร เวลา 11.00 – 21.30 น. 
• จุดชมวิว T38 เวลา 10.00 – 23.00 น. 

วันที่หก     อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)   
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การเดินทาง : JR Hakodate Line, JR Gakuentoshi Line, JR Chitose, Namboku Subway Line, Toho 
Subway Line 
ตลาดนิโจ : มีความเก่าแก่และมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมในสมัยเมจิ โดยมีสินค้าทางทะเลเป็นอาหารทะเลสดๆ ที่มี
ความน่าสนใจอย่าง หอยเม่นทะเล, ไข่ปลาแซลมอน, ปู และปลาทะเลสดๆ นานาชนิด ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถซื้อ
กลับไปได้ เเต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ หากจะมาสัมผัสกับความคึกคักของตลาดเเห่งนี้ และเป็นอีกจุดที่
สามารถมาชมวิถีชีวิตปกติของชาวญี่ปุ่นได้อีกด้วย  
ชื่อสถานที ่: ตลาดนิโจ (Nijo Market) 
เวลาทำการ : อาจแตกต่างไปตามแต่ละร้าน 
• ตลาดนิโจ เวลา 07.00 – 18.00 น. 
• ร้านอาหาร เวลา 07.00 – 21.00 น. 
การเดินทาง : Tozai Subway Line ลงสถานี Bus Center Mae ใช้ทางออก 3 เมื่อเดินขึ้นมาเจอแยกเลี้ยวซ้าย 
แล้วเดินตรงไปอีก 2 บล็อคถึงเลย 
อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด : สร้างมาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1888 โดยเป็นอาคารไม่ก่ีหลังในยุคนั้นของญี่ปุ่นที่มีขนาด
ใหญ่โตและหรูหราเป็นอย่างมากด้วยการตกแต่งที่สวยงาม ซึ่งด้านหน้านั้นนักท่องเที่ยวจะพบกับสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก 
และธงรูปดาวเจ็ดแฉก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโรและฮอกไกโด 
ชื่อสถานที ่: อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Hokkaido Government Office) 
เวลาทำการ : เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.45 – 17.30 น. (ปิดเสาร์-อาทิตย์) 
ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
การเดินทาง : JR Hakodate Line, JR Gakuentoshi Line, JR Chitose, Namboku Subway Line, Toho 
Subway Line ทั้งหมดลงสถานี Sapporo ใช้ทางออก North West 2 ฝั่งตรงข้ามห้าง miredo แล้วเดินต่อนิด
เดียวถึง 

***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
 พักที่ KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ 
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
       ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **                
 
 

วันที่เจ็ด    สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

https://goo.gl/maps/5ZcR7hHNiF8eyRVP6
https://goo.gl/maps/xWHBpzq56PjK7c3P6
https://goo.gl/maps/DmEoBcLeXU6jqr7o9
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อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
 

  ราคาทัวร์ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(20 ท่านออกเดินทาง) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

14 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 73,999 บาท / ท่าน 15,000 บาท / ท่าน 

3 – 9 มีนาคม 2566 69,999 บาท / ท่าน 15,000 บาท / ท่าน 
 
 
 

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือก
ที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตาม
ความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 11 พ.ย. 65  

3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด  
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น !!!  

ระหว่างการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการตดิยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 
การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 

1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชั่วโมง 
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 
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4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม  1,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

6. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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