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HAPPY TOGETHER  

WOW…LAVENDER HOKKAIDO IN JAPAN 6D4N 

              โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง :  วนัที ่ 03 – 08 สิงหาคม 2560 

 

เทีย่วบนิ รายละเอียด ไฟลเ์ดินทาง เวลาการเดินทาง สายการบิน 

    ขาไป กรุงเทพ (BKK)  -  ชิโตเซะ (CTS) TG670 23:45  -  08:30+1  

ขากลบั ชิโตเซะ (CTS)   -  กรุงเทพ (BKK)   TG671    10:30  -  15:30 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่1        :     กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
 

20:00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 

สายการบินไทย (TG)  กรุณาสงัเกตป้ายรบัคณะเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

และ อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 
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หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

23:45 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

                                                                  
 

 

วนัที ่2     :     ประเทศญีปุ่่น – เมืองฟูราโน่  – โทมิตะฟารม์ – เมืองบเิอะ – สระสีฟ้า (Blue Pond)  
                  ชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่าม (Patchwork road) – ชมเนนิเขาซีเรบุ – Panorama Road – ทีพ่กั 

 

 

08:30 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
 

      น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่ ข้ึนช่ือในเร่ืองการชมดอกไม้ น าท่านไปชม โทมิตะฟารม์ ฟาร์ม                    

ลาเวนเดอร ์แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ซ่ึงที่น่ีท่านจะได้พบ

กบัทุ่งดอกลาเวนเดอร์สม่ีวง แข่งกันส่งกล่ินหอมยวนใจและ

ตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ ต้ังใจปลูกดอกไม้ทั้งหมด 7 สี 7 

สายพันธุ์เรียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้ง

ตัดกับสีของท้องฟ้าแลดูสวยงามละลานตา  อิสระท่านชม

ผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ทั้งของใช้จ าพวกน า้หอม สบู่ดอก

ลาเวนเดอร์แห้ง หรือ ของกินอย่างน า้กล่ินลาเวนเดอร์ พุด

ด้ิงลาเวนเดอร์และที่พลาดไม่ได้ คือไอศครีมลาเวนเดอร์ที่

ความหอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆที่มีให้เลือก            ช ็

 
 

หมายเหตุ : ช่วงที่ชมลาเวนเดอร์ คือ ช่วงเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสงิหาคม ทั้งน้ีการบานหรือโรยขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศในวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมตามสภาพอากาศ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  เมนู...เซ็ทญีปุ่่น 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบเิอะ เมืองเลก็ๆ ที่ต้ังอย่บูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่ือว่า “Small Town 

Of The Most Beautiful Hills” เมืองเลก็ๆที่มีความสวยงามที่ต้ังอยู่บนเนินเขา  น าท่านชม Patchwork road 
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อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเมืองบิเอะ มีบรรยากาศแบบชนบทเป็นพ้ืนที่ที่สวยงามตลอดทั้งปี 

โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน มีความเขียวขจีของต้นไม้ ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้กจ็ะมีสีสันสวยงาม และฤดูหนาว กจ็ะมี

หิมะหนาๆปกคลุมอยู่ทั่วพ้ืนที่  Patchwork road เป็นเส้นทางชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียวและ
น า้ตาล    มีต้นไม้และเนินเขาที่โด่งดังจากภาพยนต์โฆษณาหลายช้ิน    สองข้างทางเตม็ไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ส ี

 เหลืองทองตัดสลับ กับ ไร่ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสด 

นอกจากน้ียังมีจุดที่น่าสนใจ คือ หอชมวิวโฮกุเซ(Hokusei Hill 
Observatory) โครงสร้างอาคารเป็นแบบปิรามิด สามารถ
มองเห็นทุ่งหญ้าของเมืองบิเอะ และเนินเขาซีเรบุ  (Zerebu 
Hill) ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเดิน หรือน่ังรถ
เพ่ือชมความสวยงาม ของวิวทุ่งดอกไม้ก็ได้เป็นสถานที่ที่

สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้นความทรงจ า ต่อ

ด้วยชม Panorama Road มีบรรยากาศแบบชนบทและงดงาม
เช่นเดียวกันกับ Patchwork Road ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถข่ี
จักรยาน หรือขับรถภายในพ้ืนที่น้ี หรืออาจจะใช้จักรยานไฟฟ้า 

ซ่ึงสะดวกแก่การข้ึนเนินเขา จุดเด่นของที่น่ีคือ เนินเขาชิกิไซ 

(Shikisai Hill) ซ่ึงเป็นสวนดอกไม้ที่หลากหลายรวมถึงดอกลา
เวนเดอร์ สามารถเดินไปตามทางเดิน หรือ เช่ารถกอล์ฟ หรือ

น่ังรถแทรกเตอร์ผ่านทุ่งกไ็ด้เช่นกัน ในฤดูหนาวกจ็ะมีบริการรถยนต์พิเศษที่ขับบนหิมะ (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่า
รถต่างๆ)  นอกจากน้ียังมีทุ่งดอกไม้ขนาดเลก็ คือ ฟาร์มคันโนะ (Kanno Farm) ที่ต้ังอยู่ระหว่างทางที่เช่ือม
เมืองบิเอะกบัเมืองฟูราโน่ อสิระให้ทา่นได้เกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย  จากน้ันน าทา่นไปชม บ่อน า้สี

ฟ้า Blue Pond หรือ สระสีฟ้า แห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพ่ิงเร่ิมมีช่ือเสียงได้ไม่นานของฮอก
ไกโด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงที่ท  าให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมน้ัน เป็นเพราะน า้สีฟ้าที่

สดใสเกนิกว่าบ่อน า้ตามธรรมชาติทั่วไป 
 

  
 

เย็น รบัประทานอาหารในโรงแรม  (2) เมนู....อาหารบุฟเฟ่ตห์ลากหลายชนดิ พรอ้มใส่ชุดยูกาตะ เพือ่สมัผสั
บรรยากาศของชาวญีปุ่่นแท้ๆ  

  

ทีพ่กั   โรงแรม SOUNKAKU GRAND ONSEN HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า     
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หมายเหตุ : ห้องพัก ณ โรงแรมแห่งน้ีมีทั้งแบบเตียง และ แบบสไตล์ญ่ีปุ่น ข้ึนกบัห้องพักว่าง ณ ขณะน้ัน
และในโรงแรมให้ทา่นสัมผัสกบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่น (แช่ออนเซน็) เพ่ือเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลาย จากการ

ที่ได้เหนด็เหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาตลอดทั้งวัน ซ่ึงการแช่น า้แร่ธรรมชาติเช่ือในเร่ืองการ

บ ารุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่ง

ปล่ังมีน า้มีนวล  อสิระตามอัธยาศัยกบัการแช่ออนเซน็ หรือ ทา่นเลือกพักผ่อนในห้องพัก 
 

วนัที ่3      :     เมืองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน ้ า – ซปัโปโร – ถนนคนเดินทานูกิโคจิ – ทีพ่กั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร น าท่าน ชมคลองโอ
ตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่ นักท่องเที่ยวนิยมมา

ถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก ซ่ึงในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการ
ถมทะเล เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้า จากเรือใหญ่ลงสู่เรือ

ขนถ่ายแล้วน าสินค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง  แต่ภายหลังได้เลิก
ใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงได้
บูรณะปรับปรุงให้ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   เมนู.. เซ็ทญีปุ่่น 
 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากน้ันริมสองฝั่งคลองยังเต็มไป
ด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่
ทอ่งเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก.... จากน้ันน าท่าน
ชม โรงงานแกว้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ จากโรงงานแก้ว

ที่มีเสียงของเมืองโอตารุ    ท่านจะได้ตื่นตากับเคร่ือง ประดับ

และตกแต่ง ที่ท  ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือ

ทา่นจ าเลือกชม พพิิธภณัฑก์ล่องดนตรี คนทั่วไปแนะน าอาจท า

ให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีเพียงตึกเดียว แต่จริงๆแล้ว 

Otaru Music Box Museum แห่งน้ีมีอยู่ด้วยกันถึง 6 ตึกไม่ไกล

กันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่

ที่สุด และมีคนมาแวะชมมากที่สุด สร้างในปี 1912 มี หอ

นาฬิกาไอน ้ า อยู่

ด้ านห น้ า ซ่ึงเป็ น

สญัลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆกต้็องแวะเกบ็ภาพที่ระลึก ด้านใน

มีด้วยกัน 3 ช้ัน เป็นส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซ้ือมากที่สุด ทั้ง

กล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุก๊ตา โคมไฟ ชุดน า้

ชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญ่ีปุ่นและอีกมากมายที่

จัดวางไว้อย่างเก๋ไก๋เหมือนเปิดบ้านให้ชม ซ่ึงต้องขอบอกว่ามีทุก
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รูปแบบให้เลือกสรร ความน่ารักที่ไม่แพ้กันสกัช้ินจะท าให้คุณต้องยอมจ่ายเงิน ในการซ้ือหาไปเป็นของที่ระลึก

หรือของฝากอย่างแน่นอน ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique Museum  

 

ตั้งอยู่เฉียงจากตึกหลักซ่ึงต้องข้ามถนนมา ในส่วนน้ีแสดงเคร่ืองดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายช้ินท าจากไม้ 

แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางช้ินเราแทบไม่เคย

เห็น โชว์กลไกการท างานภายในของกล่องดนตรี และยังมี

การเปิดให้ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเคร่ืองดนตรีช้ิน 

เก่ าแก่ อ ย่างออ ร์แกน ทุกๆ  1 ชม . รอบละ 15 นาที    

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ซัปโปโร ต่อด้วยน าท่านชอ็ปป้ิงย่าน 

ถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมา

ตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮ

อกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 

1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้าง ที่

รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝน

หรือหิมะ แสงแดด ถือก าเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิก าหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไก

โดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารข้ึนบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบัน

และถูกเรียกว่า `ทานุกโิคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสบัเปล่ียนเข้ามาทั้งร้าน

ขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ  
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร  (5)  เมนู... เซ็ทญีปุ่่น 
 

ทีพ่กั   โรงแรม  TOKYU REI HOTEL SAPPORO  (ระดบั 3 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปป้ิง) 
 
 

วนัที ่4.       :   เมืองซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด – อดีตท าเนยีบรฐับาล – สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์  

                  อิสระช็อปป้ิง มิตซุยเอา้ทเ์ลท – พเิศษ!!....เมนู ขาปูยกัษ ์บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น + น ้าจ้ิมรสเด็ด 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 

จากน้ันจากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร ซัปโปะโระ   น า

ท่านสักการะ ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido jingu) ศาลเจ้าฮ

อกไกโดเป็นศาลเจ้า ในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซ่ึง

แต่เดิมศาลเจ้าน้ีมีช่ือว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่าง

ให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะเช่ือกันว่าเป็นที่สถิตของ

เทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษา

ชาวเมือง บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี ดังน้ันคน

ท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือเพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลังใจ ด้วย  น าท่ านชม "อดีตท าเนียบรัฐบาล" (Old 

Hokkaido Government Building) ขอ ง เมื อ ง ซั ป โป โร ที่ มี

รูปแบบ ของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปคลาสสิค สร้างขึ้ นเมื่อปี 

ค.ศ. 1888  
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จากน้ันน าท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาว

ญ่ีปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่

ส าคัญ ของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึงสร้างมาตั้ งแต่พ.ศ.2421 อาคาร

แรกเร่ิมเดิมทีใช้เป็นโรงฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตร ฮอกไกโด ก่อนจะ

เปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด 

ในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ พ.ศ.2424      

จนถึงปัจจุบันนี้ กยั็งบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบั

เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

ส าคัญอกีแห่งหน่ึงของชาติ จากน้ันเดินทางสู่ สวนโอโดริ สถานที่ จัด

เทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสยีงที่สดุแห่งหน่ึง

ของญ่ีปุ่น แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วย

ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ ์อสิระตามอัทยาศัย ให้ทา่นได้บันทกึภาพความ

งามเป็นที่ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงทา่นสามารถมองเหน็ ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. Tower)  

ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร (ฉากหนึง่ใน

ภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)   เมนู.. เซ็ทอาหารญีปุ่่น 
 

บ่าย จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต เป็นห้างสรรพสนิค้ารูปแบบ 

outlet mall และเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุแห่งหน่ึงในในฮอกไก
โดที่รวบรวมของแบรนด์เนมช้ันน า ราคาพิเศษ ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบั

การเลือกซ้ือสนิค้าช่ือดังมากมาย  อาท ิ Nike, Gaps, Adidas, 

MK, Elle, Coach , G2000 เป็นต้น 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  พเิศษ!! ....เมนู ขาปูยกัษ ์บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น  

ชื่อดงัของฮอกไกโดพรอ้มน ้ าจ้ิมรสเด็ด รา้นอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) 

อาหารกม็ีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมาก ๆ ต้ังแต่ หอย

นางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น า้ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮ

ไลทท์ี่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด น่ันเอง 

  

 
 
 

ทีพ่กั   โรงแรม  TOKYU REI HOTEL SAPPORO (ระดบั 3 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปป้ิง) 
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วนัที ่5    :     เมืองซปัโปโร – อิสระช็อปป้ิงตามอทัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่กั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 

ให้ทา่นได้ อิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั ได้อย่างเตม็ที่เพราะที่พักที่เราจัดให้อยู่ย่านใจกลางชอ็ปป้ิงกนัเลย....

สามารถเดินทางได้สะดวก เรามีสถานที่แนะน าส าหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
 

ตลาดโจไก และศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร 

ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอก

ไกโดไว้มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และ

ศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร  “ตลาดปลานิโจ” 

และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลางขายส่ง

เมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมซ่ึง

สามารถลองล้ิมชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ ใช้

อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิงซ้ือมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเตม็ที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้าน

ได้รับความนิยมที่สดุเพ่ือเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด ่าไปกบัความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเทา่น้ัน…. 
 

ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)  
เป็นย่านที่รวบรวมร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินด่ืม 

ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีก

มากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA 

จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น,ร้าน 

MATSUMOTO KIYOSHI ข าย ย าแ ล ะ เค ร่ื อ งส า อ า ง 

Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 
 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) 
แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก ร้านค้า

ประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิ

ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อ

กนัด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศต้ังแต่เขต

นิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่

ต้องกงัวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือก าเนิดตั้งแต่ยุค

บุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิก าหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิก

ของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารข้ึนบริเวณเขต 2-3โชเมะ

ในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกโิคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสบัเปล่ียน

เข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักทอ่งเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็น

แหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน 
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เจอารท์าวเวอร ์ 
อาคารสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ที่เช่ือมต่อกบัสถานีที่ซ่ึงไม่ว่า

อะไรกม็ีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากฮอกไกโด และขนมข้ึนช่ือ

จนถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ‘JR ทาวเวอร์’ อาคารสงู 38 ช้ันที่ต้ัง

ตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี JR ซัปโปโร รวมเอา

สถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกนั อาทเิช่นช้อปป้ิงเซน็เตอร์ โรงแรม JR 

ทาวเวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 

และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจก
เช่ือมจากใต้ดินขึ้นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสงัเกต มีร้านขายของ

ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธมีพาร์ค ‘ราเมง็ 

รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง เคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสนิค้า
ใต้ทางยกระดับที่มี 2 ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรด

ตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดัง 
ความหมายของช่ือคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ช้ันใต้ดิน 1 ถึงช้ัน 6 ของ ‘ซัปโปโรสเตลล่า เพลส’ มีร้าน
ขายของและร้านอาหาร ส่วนช้ัน 7 มีโรงภาพยนตร์ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหาร

ฝร่ังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอกีด้วย.... 
 

เทีย่ง-เย็น ใหทุ้กท่านไดอิ้สระรบัประทานอาหารเทีย่ง และ อาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่  

 

ทีพ่กั   โรงแรม  TOKYU REI HOTEL SAPPORO (ระดบั 3 ดาว)  หรือ เทียบเท่า  (ย่านช็อปป้ิง) 
 

วนัที ่6      :    สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (10) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ.... 
 

10.30 น. กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 
 

15.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
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อตัราค่าบริการ :  

ก าหนดการเดินทาง :  วนัที ่ 03 - 08 สิงหาคม 2560 

อตัราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ใช้เตียง พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 55,900.- 
ราคาเดก็ อายุต ่ากว่า 12 ขวบใช้เตียง    พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น 55,900.- 

ราคาเดก็ อายุต ่ากว่า 12 ขวบใช้เตียง    พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม) 55,900.- 

ราคาเดก็ อายุต ่ากว่า 12 ขวบไม่ใช้เตียง พักกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไม่มเีตียงเสริม)               52,900.- 
เดก็อายุ 0-2 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น   (ไม่มีเตียงเสริม) 11,900.- 

พักเด่ียว  10,900.- 

กรณีมีตัว๋เครือ่งบนิ หกัเงิน 17,000.- 

หากท่านตอ้งการอพัเกรดเป็นบซิิเนสคลาสกรุณาเช็คราคาค่ะ 

 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการออกตัว๋เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบเอง ต้องออกตัว๋กบัทางบริษัทเทา่น้ัน ในกรณีที่ผู้ปกครองของเดก็ต ่ากว่า  

   2 ขวบ ใช้บริการตั๋วของทางบริษัท  
 

อตัรานี้ รวม 

 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 04/04/2560) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ทา่น 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเง่ือนไขของกรมธรรมข์องไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา 25)  
 บริการ WIFI ON BUS   
 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อไกด์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหากค่ะ) 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 



 

- 10 - 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ดร้บัการยนืยนับรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 

 ราคานี้ ยงัไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัละ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง) 
 

 

การช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกตั๋วที่น่ังของผู้เดินทาง )  

 กรุณาจัดส่งเอกสารส าหรบัยืน่วีซ่าก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

 กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยนะคะ 
 

เงือ่นไขการยกเลิก  

 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิก 

    การเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่ม ีการคืนเงินทั้งหมดไม่ 

    ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ า 

    ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra  
    Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ า หรือ เตม็จ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

    ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

 

หมายเหตุ 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านผู้ใหญ่ข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ  
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 แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศน้ัน 

ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจ าทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมาย

ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


