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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
 

   - 

2 ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ 
โกดงัอฐิแดง – ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

   HAKODATE IMAGINE  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 ตลาดเชา้ – ยา่นโมโตมาจ ิ– กระเชา้ไฟฟ้าอซุซุงั 
ศนูยอ์นุรักษ์หม ี– ทะเลสาบโทยะ 

   TOYA HANABI HOTEL 

(Onsen) หรอืเทยีบเทา่ 

4 โอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ีโรงงานชอคโกแลต- 

มติซยุ เอา้ทเ์ลต - ดวิตีฟ้ร ี– ซัปโปโร 
   SMILE HOTEL PREMIUM 

SAPPORO SUSUKINO หรอื
เทยีบเทา่ 

5 ศาลาวา่การ – หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– ตลาดปลาโจไก 
ซปัโปโรโดม – ศาลเจา้ฮอกไกโด - ทานูกโิคจ ิ– ซซูกูโินะ 

  

   SMILE HOTEL PREMIUM 

SAPPORO SUSUKINO หรอื

เทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
 

   - 
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วนัที1่ กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ การบนิไทย พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI AIRWAY เทีย่วบนิที ่ 
TG 670 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัที2่ ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึจโิกกดุาน-ิฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง 
    ชมววิบนเมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

08.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 น าทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน ้าแร่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด 
ซึง่มนี ้ารอ้นทีแ่ตกต่างกัน 11 ชนดิ นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของญีปุ่่ น 
ภายในเมอืงแหง่นี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และทีพั่กสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกังมากมาย น าท่านชม จโิก
กุดาน ิหรอื หุบเขานรก ซึง่เกดิจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควันและ
กลิน่ของกัมมะถัน ชมบ่อน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่
ยังคงอยู ่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของภมูภิาคฮอก
ไกโด ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงามของภเูขาฮาโก
ดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึ่งที่มที่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่าง
ประเทศในชว่งหลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็น
อย่างมาก มยี่านทีอ่ยูอ่าศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก น าท่านชม โกดงั
อฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใช ้

คา้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าว  ฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งชอ้ปป้ิง 
รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่า ๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลกึทีทั่นสมัย 
เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์
โบสถส์ าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
แลว้น าท่านเดนิทางโดยรถบัสไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 
334 เมตร ตัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที่
ทอ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิ
ตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ร่วมกับภเูขาอนิาซะ (Mount Inasa) ทีน่างาซา
ก ิ(Nagasaki) และภเูขารอคโค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามจีุดชมววิมี
รา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พักที ่HAKODATE IMAGINE หรอืระดับเดยีวกัน 
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วนัที3่ ตลาดเชา้-ยา่นโมโตมาจ-ิโชวะชนิซนั-กระเชา้ไฟฟ้ายอดเขาอสุ-ุศนูยอ์นรุกัษห์ม ี
ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 
ชว่งตกึ เปิดเปิดเป็นประจ าทกุวนั ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหนายอาหาร
ทะเลสด เชน่ ปูอลาสกา้ ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้ามฤดูกาล 
บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์
พรอ้มหอยเม่นทะเลและไขป่ลาแซลม่อน) แลว้น าท่านเดนิชมเมอืงที่ ยา่นเมอืงเกา่โมโต
มาจ ิ(Motomachi District) แตก่อ่นบรเิวณท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดให ้
มกีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยคุญีปุ่่ นแบง่แยก ดังนัน้ท าใหม้ผีูค้า้จ านวน
มากจากรัสเซยี จนี และชาตติะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะแห่งนี ้
ซ ึง่ปัจจุบันยังคงมอีาคารสไตลต์ะวันตก สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ หอ้งโถงอนุสรณ์
สไตลจ์นี (Chinese Memorial Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate 
Public Hall), โบสถร์สัเซยีออโธด็อกซ ์(Rusian Orthodox Church), สถานกงสลุ
องักฤษเกา่ (Old British Consulate), บา้นเกา่ตระกลูโซมะ (Old Soma Resi-
dence), วดัฮงิาชฮิอนงนัจ ิสาขาเมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi 
Honganji), โบสถอ์ปิิสโคปลั (Episcopal Church),โบสถโ์มโตมาจโิรมนัคาธอลคิ 
(Motomachi Roman Catholic Church) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง 
น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายนุอ้ย
ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีมี
ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวัน
ก ามะถันลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุุ จากนัน้น าท่าน 
น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาอุสุ เพือ่ชมทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน 
ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภเูขาโชวะ
ชนิซนั(Showa Shinzan) และจดุชมววิอกีแหง่หนึง่ก็จะเห็นววิของมหาสมทุรและหลมุขนาด
ใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จน
กลายเป็นภูเขาโชวะดังทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ
สนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่า่นมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ 
คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้ถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็น
ระยะทางไกลท าลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน น าท่านชม 
ศูนยอ์นุรกัษห์มสีนี า้ตาล (BearPark) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสนี ้าตาล นักท่องเที่ยว
สามารถเยีย่มชมลกูหมสีนี ้าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ย
โชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการ
ใกลช้ดิกวา่นี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็นหมสีี

น ้าตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้
ยังยังขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแอง่ปาก
ปลอ่งภเูขาไฟทีม่ขีนาดใหญอ่ันดับสามของญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟท าใหม้ี
ลาวาทับถมจนปิดกัน้ทางน ้าไหลไมใ่หอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีเูขาอสุแุละภเูขาโช
วะชนิซัง สว่นดา้นหนา้มภีูเขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศน์ทีส่วยงามอย่างยิง่ จนไดช้ือ่วา่เป็น
ววิทีง่ดงามทีส่ดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว น าท่านพักคา้งคนื ณ ทีพั่กบรเิวณ
ทะเลสาบ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่TOYA HANABI  หรอืระดับเดยีวกัน อสิระใหท้า่นอาบน ้าแรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
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วนัที4่ โรงงานชอคโกแลต-โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ 
    JTC DUTY FREE-มติซุยเอา้เลท-ซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตที่ข ึน้ชือ่
ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิม
ท่ัวทัง้เกาะ ฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ชส้ าหรับใสช่อคโกแลตทีม่ี
ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และเหลา่ของเลน่ยอ้นยคุทีท่ าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่น
ใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลับไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน าใหท้่านชมิชา หรอืกาแฟรอ้น
ของทีน่ี ่พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีชอ๊ฟ 
บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์โุรป  โดยมวีวิดา้นนอกเป็นสนามฟตุบอลของทมีฟตุบอล
ของเมอืงนี้ บรรยากาศเหมอืนอยูใ่นประเทศอังกฤษเลยทเีดยีว (อสิระใหท้่านถ่ายรูปบรเิวณ
ดา้นนอก ไมร่วมตั๋วคา่เขา้ชมภายใน) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
เชา้นีน้ าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการท าเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม 
และมสีไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์ น าทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุที่
ไดรั้บความนยิมถา่ยภาพ มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จ
ในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ ่
ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลอง
ครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ อสิระ
ใหท้่านรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงามและ
หายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ 
ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตรี  ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาด
เล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขาย
เครื่องแกว้ ที่มีตั ้งแต่กระดิ่งแกว้อันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ที่ท่าน
สามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ 
ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่
รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ดว้ยบรรยากาศในรา้น
ตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์จากนัน้น าทา่นสู ่JTC 
DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัย และเดนิทางไปยัง  MITSUI 
OUTLET PARK เป็นเอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้
ส าหรับทุกคนตัง้แต่แบรนดช์ัน้น าจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึ
อปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์
ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด 
และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีูนยอ์าหาร
ขนาดใหญท่ีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
สนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและ
นักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
บรกิารท่านดว้ย บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างซฟีู้ดจากทะเลสดๆ นานาชนดิ ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์
หอยแมลงภูน่วิซแีลนด ์หอยตลับ กุง้กา้มกราม กุง้แมน่ ้า กัง้ ปลาไข ่ปลาแซลมอน และไฮ
ไลทน่ั์นก็คอื ปฮูอกไกโด น่ันเอง ปขูองทีน่ีม่ใีหเ้ลอืกดว้ยกัน 3 ชนดิ ตัง้แตข่าปยูักษ์ทาระบะ 
ปหูมิะ และปขูนตัวใหญ ่ทีเ่รยีงรายกันอยูบ่นเคานเ์ตอรใ์หค้ณุเลอืกไดแ้บบไมอ่ัน้ 
พักที ่ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที5่ อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจไก-ซปัโปโรโดม 
    ศาลเจา้ฮอกไกโด-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นชมอดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (Former Hok-

kaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) 
เป็นตกึสไตลน์โีอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคา
ยอดแหลมและกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจุบั นได รั้บการขึ้นทะเบียนเ ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ 

  หอนาฬกิาประจ าเมอืง (CLOCK TOWER) เป็น
หอนาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสญัลักษณ์ของซปัโปโร 
มหีนา้ปัดนาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบัน
ถือเป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็น
สถานที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกรูจั้ก และนิยมถ่ายรูป
เป็นทีร่ะลกึ  

   บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Prome-
nade)  ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณ
เกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตัง้
ของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร  SAPPORO 
TOWER ซึง่สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามา
ของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

    
  ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 

ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น 
เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโป
โร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้
ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล 
ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติ
อืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ัง
ตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่
คอื  Donburi 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (Japanese Hokkei Set) 
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของ
ศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พัฒนาเกาะ ได ้
อัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดู
ใบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกซากรุะบาน ในฤดรูอ้น วันที ่14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจัด
เทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri ซึง่จะแหข่บวนไปตามถนน น าท่านผา่น
ชม  ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็นสนามกฬีาในร่มขนาดยักษ์ สามารถจุผูช้มไดม้าก
ถงึ 80,000 คน เปิดใชเ้มือ่ปี 2001 ปัจจุบันใชเ้ป็นสนามส าหรับฝึกซอ้ม ทมีเบสบอล Hok-
kaido Nippon-Ham Fighters และทมีฟตุบอล Condasole Sapporo ซึง่เมสซีเ่จ (ชนาธปิ 
สรงกระสนิธ)์ กองกลางทมีชาตไิทย ก็เลน่ใหก้ับทมีคอนซาโดเลซัปโปโร แหง่นี้ดว้ยเชน่กัน 
ถา้พดูถงึความทันสมัยของสนามแหง่นี้ ตัวสนามสามารถสลับชนดิของพืน้ไดร้ะหวา่งพืน้หญา้
จริงและพื้นหญา้เทียม ใชเ้วลาสลับพื้นที่ประมาณ 5 ชั่วโมงเท่านั้น และยังเป็นที่ใชจั้ด
นทิรรศการ หรอืคอนเสริต์ต่างๆ ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยังมจีุดชมววิ ทีท่ าเป็นท่อยืน่ออกมา 
สามารถมองเห็นเมอืงซัปโปโรไดท้ีค่วามสงู 53 เมตร อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานู
กโิคจ ิแหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอด
ทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่
รองรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที่ ยา่นซูซูกโินะ 
(Susukino) ทีย่่านกนิดืม่ทีใ่หญ่ที่สดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไป
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ดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yoko-
cho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน ้าซปุรสชาตแิละ
เครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
พักที ่ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที6่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

10.35 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ THAI AIRWAY เทีย่วบนิที ่
TG671 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.06 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,500.-** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท(ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

26 เม.ย.-1 พ.ค.61 42,900 42,900.- 13,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่2 ทา่น ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง
บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหพ้ักร่วมกับคณะเดนิทาง กรณีตอ้งการพักเดีย่วจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 10,900 
บาท** 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
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 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 1,500 บาทตอ่ทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัด
หยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
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หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ
ไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 
7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


