
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13597 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

               *** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ตส์ดๆ จากฟารม์โทมิตะ *** 

 

 
 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
10 – 14 กรกฎำคม 2562 

51,900.- 28 กรกฎำคม – 01 สิงหำคม 2562 
 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิไกด์ / 
คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มบีริการน า้ด่ืม ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 

มาตรฐาน 
 
 

 
 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ 
(เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 )   ✈ 

 

2 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเมง็แห่งอำซำฮิกำว่ำ – พพิธิภณัฑ์
ถ า้น า้แข็ง – น า้ตกกงิกะ & น า้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

- 
 

HOTEL 

SOUNKYO KANKO 
HOTEL OR SIMILAR

 

3 
โซอุนเคยีว – บิเอะ – สระน า้สีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกไิซโนะโอกะ 
– สวนดอกไม้ฟูราโน่ – ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ –  
หอนาฬิกา – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

 


 MELON  

HOTEL MYSTAYS 
SAPPORO STATION 
KITAGUCHI OR 
SIMILAR 

4 

ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – คลองโอตารุ – 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจ ิ– 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงมติซุย 
เอาท์เลท็ 

  
 

NANDA 

HOTEL MYSTAYS 
SAPPORO STATION 
KITAGUCHI OR 
SIMILAR  

5 
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ
( 10.30 – 15.30 ) 

✈ - -  



 
วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.45 – 08.30 ) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

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

2345 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเมง็แห่งอำซำฮิกำว่ำ – พพิธิภณัฑ์ถ า้น า้แข็ง – น า้ตกกงิกะ & น า้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

0830 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคา
ของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่งอำซำฮิกำว่ำ” 
ศูนยร์วมร้านราเมนติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาวา่และของเกาะฮอกไกโด หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมี
ช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมงของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและ

http://bit.ly/2NMk5YE


ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาวา่เพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกร้านเด็ด
ตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารลางวนัน าท่านสู่เมือง “คามคิาวะ” เพื่อชม “พพิธิภัณฑ์ถ า้น ้าแข็ง” (Ice Pavillion) เป็นสถานท่ีจดัถ ้าท่ีท าจาก
หิมะท่านจะไดช่ื้นชมกบัผลงานการป้ันตุ๊กตาหิมะนอกจากน้ีภายในถ ้ายงัมีความสวยงามของหิมะท่ีเหมือนกบัอยูใ่นถ ้า
หินงอกหินยอ้ยและเชิญชวนท่านพิสูจน์ความเยน็ในระดบั - 41 องศาในห้องพิเศษนอกจากน้ีให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั
การป้ันหิมะเป็นรูปตุก๊ตาอิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “น ้าตกกิงกะ” น ้ าตกท่ีมีความงามแบบธรรมชาติและมีความสูงถึง 120 เมตร ในหนา้หนาวน ้ า
จะกลายเป็นน ้ าแข็งและมีความสวยงามมาก จากนั้นน าท่านชม “น ้าตกริวเซอิ” ขนาดความสูง 90 เมตร เป็นน ้ าตกท่ีมี
ความงามตามธรรมชาติสายน ้ าท่ีไหลออกมาเม่ือตอ้งแสงอาทิตย ์ดูงามราวกบัดวงดาวท่ีตกลงมาจากฟากฟ้า ซ่ึงน ้ าตกทั้ง
สองแห่งน้ียงัไดรั้บสมญานามวา่เป็นน ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ให้ท่านเพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติท่ี
จดัได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้ าตกทั้ งสองแห่งน้ีมีตน้น ้ าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว 
สามารถสัมผสัความแรงของสายน ้ าท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็น “แม่น ้าอิชิคาริ” ไดห้ลงัจากฤดูหนาวให้ท่านไดเ้ท่ียวชม
บนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่าม โซอุนเคียว – บิเอะ – สระน ้าสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – สวนดอกไม้ฟูราโน่ – ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ –  

หอนาฬิกา – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 



 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ื้อวา่ “Small TownOf The Most 
Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนน่ารักของเมืองน้ีอยูท่ี่ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามาวิวระหวา่งสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยต์ดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉากหลงัสลบัเนินเขา
เส้นทางท่ีเรียกกนัวา่ “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและ
บนัทึกไวใ้นความทรงจ าอยา่งยิง่ โดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีและไดรั้บความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะไดถู้กใชเ้ป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาสินคา้ต่าง ๆ มากมาย อาทิ รถยนตนิ์สสนั มาสดา้ และบุหร่ีไมลดเ์ซเวน่ 

น าท่านเดินทางสู่ “สระอะโออิเคะ” (Blue pond Aoiike) หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ “สระน ้าสีฟ้า” ตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังแม่น ้ า 
Bieigawa ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ (Biei) ท่านจะไดช้มสระอะโออิเคะ แอ่งน ้ าสีฟ้าขนาดใหญ่ ใตแ้อ่งน ้ าจะ
มีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้น ้ ามีสีฟ้าหรือสีเขียวมรกตสดใสในวนัท่ีอากาศดียามแดดส่องลงมาจะขบัให้สีฟ้า
ของผืนน ้ าโดนเด่น ท่ามกลางตอไมท่ี้โผล่ออกมาจากพ้ืนผิวน ้ า เป็นความงามท่ีมีมนตเ์สน่ห์และสามารถเขา้ชมไดท้ั้งปี 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเปล่ียนอิริยาบถ “นั่งรถราง” ชมสวนดอกไมน้านาชนิดตั้งอยู่
บนเนินเขาลดหลัน่กนัอยา่งสวยงามซ่ึงมีช่ือวา่ “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ให้ท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกอยา่งเตม็อ่ิมกบัสวนท่ีไดรั้บสมญานามวา่เป็น “Flower Paradise” พบกบัความงามของเหล่ามวลดอกไมท่ี้แข่งกนั
อวดสีสันกนัเหมือนพรมหลากสีท่ีเบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนของฮอกไกโด อีกทั้งภายในสวนยงัมีจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของท่ีระลึกและร้านอาหารไวค้อยบริการ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์จากฟาร์มโทมิตะ เมล่อนสีทองเกรดพรีเมี่ยมสาย
พนัธ์ุท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโดแช่เยน็หวานฉ ่า หห้ทุกท่านชิมกนัอย่างจุหจ 

 
 

 



หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟูราโน่” เมืองเลก็ ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไมน้านาชนิด 
รวมถึงผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ท่ีสกดัจากดอกไมต้่าง ๆ ท่ีมีกล่ินหอมและประโยชน์มากมายเพื่อ
เดินทางไปยงัฟูราโน่พลาวเวอร์พาร์คฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไมสี้สันสดใส ให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของทุ่ง
สายรุ้ง หลากหลายดว้ยสีสนัสลบักนัอยา่งงดงามราวกบัภาพวาด เพื่อเดินทางไปยงั “ฟาร์มโทมติะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชม
ความโดดเด่นกบัทุ่ง 7 สี “อโิรโดริ ฮาทาเกะ” ใหท่้านไดส้มัผสัความงดงามของทุ่งสายรุ้ง หลากสีสนัสลบักนัอยา่งงดงาม
ราวกบัภาพวาด ซ่ึงภายในฟาร์มแห่งน้ีมีดอกไมอ้ยู่ทั้งหมด 6 สวน ท่ีผลดักนัออกดอกเบ่งบานสลบักนัตามฤดูกาล อาทิ 
ดอกวโิอล่า, ดอกดาวเรือง, ดอกสไปเดอร์และดอกไมน้านาชนิดหลากสีสัน บานสะพร่ังตอ้นรับผูม้าเยือน (การบานของ
ดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพของอากาศ) โดยท่านจะไดเ้ดินชมทุ่งดอกไมต้่าง ๆ ท่ีสวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแลว้
สุดแสนโรแมนติกยิ่งนัก ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกศึกษาประวติัความ
เป็นมาและววิฒันาการต่าง ๆ ของฟาร์มไดท่ี้ “Hanabito House” เลือกเพลินตากบั “ดอกลาเวนเดอร์” หรือ “ดอกวาวัน
จ”ิ สีม่วงท่ีสวยสดท่ี “Green House” (เปิดใหช้มเฉพาะบางเดือน) หรือจะ “เลือกชมและซ้ือ” ผลิตภณัฑจ์ากดอกไมแ้ห้ง
ไดท่ี้ “Dried Flower House” แลว้มาสูดกล่ินความหอมของมวลดอกไมห้ลากหลายชนิดท่ีไดท้ าการสกดัมาเป็นน ้ าหอม
ท่ี“Perfume Workshop” หรือจะเลือกนัง่จิบชา-กาแฟหรือทานไอศกรีมลาเวนเดอร์ท่ีหอมนมฮอกไกโดและกล่ินลาเวน
เดอร์สูตรลบัเฉพาะของฟาร์มโทมิตะท่ีน่ีท่ีเดียว พร้อมชมธรรมชาติใหเ้พลินตาท่ี “Potpourri House” ตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บลอ็คของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว
ท่ีงดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะ ด้านทิศตะวนัออกของสวน 
โอโดริ เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ววิท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมววิอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิด
ไฟประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวมค่าเข้าชม) ... และน าท่าน
ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือวา่เป็น
สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกวา่ 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (5) 

ทีพ่กั : HOTEL MYSTAYS SAPPORO STATION KITAGUCHI หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี  – ถนนซาไกมาจิ  – 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงมติซุย เอาท์เลท็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 



  

น าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โคนม” 
คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดี
เยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแลต็จากประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์ลยก็วา่ได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์
การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือก
ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทางท่านจะได้
เพลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ” 
เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิสแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความ
ยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ
เฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณ
ปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พร้อมน าท่านช่ืน
ชมความงดงามของศิลปะท่ี “พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท า
มาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนกั หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนั
แสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได ้“เลือกซ้ือ เลือกชม” 
สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบ้าน จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ “นาฬิกาไอน ้า
โบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา
มอบให้กบัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และจะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกับ
นาฬิกาไอน ้ า อีกเรือนท่ีลอนดอน ไม่ใกลไ้ม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินขา้มไปยงั “ถนนซาไกมาจิ” ถนนซาไก
มาจิเตม็ไปดว้ยร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ท่ีภูมิใจน าเสนอหอยเชลลก์ระทะร้อนและแมงดาทะเลยกัษท่ี์แมแ้ต่ชาวประมง
ผูโ้ชกโชนยงัตอ้งท่ึง อาหารทะเลท่ีน ามาโชวทุ์กตวัสามารถซ้ือและยา่งให้เห็นกนัสด ๆ โอตารุยงัข้ึนท าเนียบเป็นแหล่ง
ของอาหารทะเลท่ีสด และรสเลิศท่ีสุดของแดนปลาดิบ อิสระใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดม
แปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน 
และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็น
สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็น
สมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุยเอาท์เลท็” เอาทเ์ลท็ท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ 
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต์่างประเทศและแบนด์ดงัของญ่ีปุ่นและสินคา้ดีราคาพิเศษท่ีมีให้เลือกถึง 130 
ร้านคา้ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ีจะมีถึง 58 แบรนดท่ี์เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโดและ 9 แบรนดท่ี์เปิดตวั
เป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่นอีก 9 แบนด์ดงัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่นมีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเด็ก
อุปกรณ์กีฬานาฬิการองเทา้ อาทิArmani,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva 
Levi Vans ฯลฯ 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (8) NANDA บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลนานาชนิดอาทสุิดยอดอาหาร
ทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ประกอบด้วย ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล 
หห้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตสิดหหม่จากทะเล นอกจากนีย้งัมเีน้ือหมู เน้ือววั เน้ือไก่ ไส้กรอก ผกัสดมากมาย ฟักทอง ข้าวโพด 
พริกหวาน เห็ดหอม เพ่ือหห้ท่านน าไปย่างพร้อมทั้งเทมปุระหลายหลายแบบ ไก่ทอด ซาชิมิปลาสด ๆ ซูชิหน้าต่าง ๆ เช่น 
หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ อาหารพื้นเมืองปรุงพร้อมทาน เช่น ย า ๆ ปลาต้มซอส ตบท้าย
ความอร่อยด้วยขนมหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล และเคร่ืองด่ืมเป็นน า้อดัลมและชา 

 

ทีพ่กั : HOTEL MYSTAYS SAPPORO STATION KITAGUCHI หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 10.30 – 15.30 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระหห้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิชิโตเซ่” 

1030 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1530 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 



 

 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 46,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 46,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 38,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 



 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 



 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 



9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 


