
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

 
30 ธันวำคม – 04 มกรำคม 2562 66,900.- 

  
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (23.45-08.30)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจโิกกดุำนิ – หมู่บ้ำนนินจำดำเตะ
จดิำอมิุระ – จุดชมววิบนภูเขำฮำโกดำเตะ (กระเช้ำไฟฟ้ำ) 

-  


HOTEL

LAGENT PLAZA 
HAKODATE HOTEL 
OR  SIMILAR 

3 
ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – หอคอยโกะเรียวคำคุ (กระเช้ำ
ไฟฟ้ำ) – ถนนช้อปป้ิงโมโตมำชิ – อำคำรโกดงัอฐิแดง – โทยะ 

  
 

HOTEL 
TOYA ONSEN  
HOTEL OR  SIMILAR 

4 
โทยะ – รุสุซึ สกรีีสอร์ท (เล่นสก)ี – โอตำรุ - คลองโอตำรุ –  
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจ ิ–  
ช้อปป้ิงมติซุย เอำท์เลท็ – ซัปโปโร  

   
MYSTAYS SAPPORO 

HOTEL OR  SIMILAR 

5 
ซัปโปโร – ตลำดเช้ำโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำร
รัฐบำลเก่ำ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ –  “เทศกำลประดบัไฟซัปโปโร” 

  
 

NANDA 
MY STAYS SAPPORO 

HOTEL OR  SIMILAR 
6 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45) ✈ - -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 
  

วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่ำงประเทศขำออก (ช้ัน 4) ณ เคำน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2)                          

พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหต ุ: เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดงันั้น
ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2345 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 
 (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจโิกกดุำนิ – หมู่บ้ำนนินจำดำเตะจดิำอมิุระ – จุดชมววิบนภูเขำฮำโกดำเตะ (กระเช้ำไฟฟ้ำ) 

0830 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพรุ้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด ...เพื่อน า ท่านเดินทางสู่ 
“จโิกคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูต่อนเหนือยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ  น ้ าร้อนในล าธารของ
หุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าของย่านบ่อน ้ าร้อน เส้นทางตามหุบเขา สามารถเดินไต่ข้ึนเนินไป
เร่ือยๆประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ50 องศา และยงัมีบ่อโคลนเดือดท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัท่ีเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพ เผาผลาญก ามะถนั แลว้พวยพุง่ข้ึนมารวมกนัจน

http://bit.ly/2NMk5YE


เกิดเป็นแอ่งและไหลผ่านเป็นแม่น ้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เทา้ และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

 น าท่านเยีย่มชม “หมู่บ้ำนนินจำดำเตะจดิำอมิุระ” ศูนยร์วมความเจริญรุ่งเรืองของยคุเอะโดะ ในช่วง ค.ศ.1603-1867 ต่ืน
ตากบัเหล่านกัรบซามูไร ซ่ึงเสมือนผูป้กป้องดูแลความเรียบร้อยของบา้นเมือง หรือต ารวจในปัจจุบนั และ เหล่านินจา ซ่ึง
เสมือนสายลบั และนกัฆ่าในปัจจุบนั ชมการสาธิตการแสดงการอ าพรางตวัอนัเล่ืองช่ือ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบบัของ
เหล่านินจา พร้อมชมอาคารบา้นเรือนส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าลองมาจากในยคุสมยัเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวติัความเป็นมา 
วถีิชีวติของชาวญ่ีปุ่นในอดีต รูปป้ันการประกอบอาชีพของชาวบา้น ใหท่้านหามุมถูกใจบนัทึกภาพความประทบัใจ 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮำโกดำเตะ” เมืองท่ีอยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดจนไดช่ื้อวา่
เป็น“ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานกนัระหวา่งวฒันธรรมญ่ีปุ่นและตะวนัตก ...                             

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) บุฟเฟ่ต ์

 หลังอาหารค ่า น าท่านข้ึนกระเช้าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขำฮำโกดำเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค ่ าคืนท่ีสวยท่ีสุด                                
ดว้ยความสูง 334 เมตร ... ท่านจะไดส้ัมผสักับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงราย                    
เปล่งแสงระยบิระยบัดัง่แสงของเพชรซ่ึงนบัวา่เป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ (สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 

ทีพ่กั : LAGENT PLAZA HAKODATE HOKUTO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่  

 

วนัทีส่ำม  ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – หอคอยโกะเรียวคำคุ (กระเช้ำไฟฟ้ำ) – ถนนช้อปป้ิงโมโตมำชิ – อำคำรโกดงัอฐิแดง – โทยะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

  



  น าท่านเดินทางชม “ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ” ณ หัวมุมถนนใกลก้ับสถานีฮาโกดาเตะ คุณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ         
(ตลาดเช้า)  อันแสนพลุกพล่านท่ีคอยยั่วยวนนักท่องเท่ียวให้เข้าไปเลือกซ้ือของสดๆ ชั้ นดีจาก ฮาโกดาเตะ                                  
ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแต่เชา้ตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเท่ียง อาหารทะเล ผกัผลไม ้              
และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินท่ีวางขายเท่านั้ น เพลิดเพลินไปกับ การซ้ือของท่ีตลาดและ                                  
อยา่ลืมแวะไปดูปูและหอยเป็นๆ ในตูข้นาดยกัษ.์.. 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “หอคอยโกะเรียวคำคุ” ตั้งอยูเ่มืองฮาโกดาเตะ สร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากรัสเซียใน
สมยัสงครามระหวา่งญ่ีปุ่นกบัรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1857 นบัวา่เป็นป้อมปราการแบบยโุรปในญ่ีปุ่น
แห่งแรก ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปดาว 5 แฉก เม่ือมองจากท่ีสูง และเป็นท่ีมัน่สุดทา้ยของรัฐบาลโชกุนโตกุกาวา่ ซ่ึงต่อสู้กบั
กองทพัฝ่ายรัฐบาลในยคุฟ้ืนฟปูระเทศสมยัเมยจิ์ เชิญข้ึนสู่ยอด “หอคอยโกะเรียวคำคุ” เพื่อชมความสวยงามของป้อมโกะ
เรียวคาคุ... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

 

  

 น าท่านเขา้สู่ “ถนนช้อปป้ิงโมโตมำชิ” ( Motomachi Shopping Street) เป็นซอยเลก็ๆในร่มท่ียาวมากๆ ขนานไปกบัทาง
รถไฟ มีร้านขายของยาวตลอด 2 ขา้งทาง อาคารตกแต่งสไตลต์ะวนัตก มีสินคา้หลากหลายประเภทตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า                       
ของท่ีระลึก เคร่ืองส าอางค์  คาเฟ่  เบเกอร่ี  ร้านอาหาร ร้านขนม และท่ีเยอะท่ีสุดเห็นจะเป็นเ ส้ือผ้านั่นเอง                                         
อยูใ่กล้ๆ กบัยา่นไชน่าทาวน์ นานกิงชิมะ 

 จากนั้น น าท่านเดินชม “อำคำรโกดังอิฐแดง” หรือ “Kanemori Red Brick Warehouse” โกดงัเก่าริมท่าเรือ                              
เมืองฮาโกดาเตะ ...สร้างตามแบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดท าการเป็นหน่ึงใน                  
ท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น ... แต่ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็น                                 
ร้านค้าของท่ีระลึก ร้านอาหาร และ ร้านขายของท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืนๆ... ด้านท่ีหันออกทะเลจะเขียนป้าย                            
ตวัโตๆว่า  BAY จัดเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีตกแต่งเอาไวอ้ย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ๆ ... ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ                            
การเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณน้ี ประกอบกับเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสาย ให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศ                         
ให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก ... ส่วนพ้ืนท่ีด้านหลังโกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลง                                 

ให้กลาย เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในช่ือ  “ฮำโกดำเตะ แฟคตอร่ี” (Hakodate Factory)  หรือ Hakodate Bay Area ...                    
ในสมยัเมจิอาคารด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเคยเป็นท่ีท าการไปรษณีย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี                             
ค.ศ.1962 ท่ีท าการไปรษณีย์จึงยา้ยไป ... ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีทั้ งร้านท าเคร่ืองแก้ว                              
กล่องดนตรี ร้านอาหารโรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของท่ีระลึก และ อ่ืนๆ อีกมากมาย… 



น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ...ตั้งอยู่ภายใน 
“อุทยำนแห่งชำติชิค็อทสึ-โทยะ” ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปีท่ีแลว้ โดยพ้ืนท่ี   
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่ าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งท่ีย ังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุ  ได้จากไอน ้ าร้อนท่ี                                  
พุ่งออกมาเป็นควนัขาวให้ไดเ้ห็น...ทะเลสาปแห่งน้ีมีลกัษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร และยงัมีจุดเด่น              
คือ มีเกาะท่ีผดุข้ึนกลางทะเลสาบ ... เพ่ือเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) บุฟเฟ่ต ์

ทีพ่กั : TOYA ONSEN HANABI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่  

วนัทีส่ี่ โทยะ – รุสุซึ สกรีีสอร์ท (เล่นสก)ี – โอตำรุ - คลองโอตำรุ –  พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจ ิ–  
  ช้อปป้ิงมติซุย เอำท์เลท็ – ซัปโปโร  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ท” รีสอร์ทท่ีอยูก่ลางหุบเขาทัว่พ้ืนท่ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดช่วงหนา้หนาว.... อิสระ
ใหท่้านไดเ้ตม็อ่ืมกบัการพกัผอ่นส าหรับครอบครัวดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่านจะไดส้ัมผสักบั “หิมะ”... น าท่านสนุกสนาน
กบักิจกรรมตามอธัยาศยั...การเล่น “ทูบ” แผ่นยางวงกลมท่ีจะน าท่านสไลด์ลงมาบนทางลาดชั้นท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ
ขาวโพลนสะอาดตา... หรืออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย...       
(ไม่รวมค่ำบริกำรส ำหรับกจิกรรมต่ำงๆ ค่ำเช่ำชุดสก ีอุปกรณ์ ครูฝึกสอน และ รองเท้ำเดินบนน ้ำแข็ง) ... อาทิ ต่ืนเตน้ทา้
ทายความกลา้ แบบไม่ตอ้งเมม้กบัการล่ืนไถลดว้ย “สกี”    กบัลานสกีขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมภูเขาเอาไวท้ั้งหมด 3 ลูก 
และมีคอร์สสกีมากกวา่ 30 คอร์ส.... ปลดปล่อยความมนัส์ไปกบั “สุนัขลำกเล่ือนหิมะ” ท่ีท่านจะรู้จกัความน่าของสุนขั
แสนรู้พนัธ์ุไซบีเร่ียน... (ถำดกระดำนเล่ือน สโนว์บอร์ด สกี สโนว์โมบิล 15 นำที : 1,200 บำท/คัน (ขับคนเดียว) // 30 
นำท ี: 2,400 บำท/คนั (ขับคนเดยีว) , Snow Rafting (แพยำง 10 นำท)ี ผู้ใหญ่ท่ำนละ 800 บำท // เด็กท่ำนละ 600 บำท  , 
สโนว์ชูส์ 60 นำที : 1,200 บำท/ท่ำน (ผู้ร่วมกิจกรรมขั้นต ่ำ 2 ท่ำน)…นอกจากน้ียงัมี โซนส าหรับน้องๆ หนูๆ “Kid 
Park” ได้สนุกสนานกับ คอร์สสกีเร่ิมต้นส ำหรับเด็ก ... หรือเร้าใจทั้ งคุณพ่อคุณแม่และลูกๆ กับการ“นั่งเล่ือนลำน
น ำ้แข็ง” ไปพร้อมๆกนัดว้ยความยาวกวา่ 60 เมตร... นอกจากน้ี ยงัมี   สโนว์โมบิว นั่งเรือยำงบนหิมะ ขี่ม้ำ ฯลฯ....  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 



 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ า ท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวา่งทางท่านจะ
ได้เพลินตากับทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง          
“โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส                              

น าท่านแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920  
ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้                          
ในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคาร                                        
เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิง                        
ส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ                       
“นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้ งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนม                                 
แสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย                          
ของท่ีระลึก  และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั                         
“นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนนาดา มอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และ จะพ่นไอน ้ าออกมา                     
ทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระใหท่้านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั ... พร้อมน าท่านช่ืนชม
ความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่ง                                   
ท่ีท ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ                                  
ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได ้ 
“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น... 

น าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มิตซุย เอำท์เล็ท” เอาท์เล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ “แบ
รนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 
ร้านคา้ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิการ รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

      ค  ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั : MYSTAYS SAPPORO STATION KITAGUCHI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ ซัปโปโร – ตลำดเช้ำโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ –  เทศกำลประดบัไฟซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 



   

น าท่านเดินทางสู่  “ตลำดโจไก” ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไป                                     
นอกตลาดขายส่งซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้
ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เ ช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และ                          
ยงัมีผลผลิตอ่ืนๆในท้องถ่ิน เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล สินค้าท่ีตลาดแห่งน้ีมีราคาเหมาะสม                    
ไม่แพงมากนัก เ ช่นเดียวกันกับตลาดอ่ืนๆ ทั่วประเทศญ่ีปุ่น อาหารท้องถ่ินท่ี ข้ึน ช่ือคือ อาหารทะเลสดๆ                                   
เสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกวา่ “ดงบุริ” .... อิสระใหทุ้กท่านเลือกซ้ืออาหารสดต่างๆอยา่งจุใจ 

น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด”  หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือใหส้มกบัความ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ข อ ง เ ก า ะ
เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้น ชาวเกาะฮอกไกโด  มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้ มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนั โต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป ... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคาร น้ีถือเป็นสัญลักษณ์
แห่งเมือง ซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... 
น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้าง
อาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์ของ
รัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ...  

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโินะ” 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  ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (11) NANDA บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งอาหารทะเลนานาชนิดอาทิสุดยอด
อาหารทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อยา่ง ประกอบดว้ย ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม หอมแมลงพู่ตวัโต 
กุง้ทะเล ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติสดใหม่จากทะเล นอกจากน้ียงัมีเน้ือหมู เน้ือววั เน้ือไก่ ไส้กรอก ผกัสดมากมาย 
ฟักทอง ขา้วโพด พริกหวาน เห็ดหอม เพ่ือใหท่้านน าไปยา่งพร้อมทั้งเทมปุระหลายหลายแบบ ไก่ทอด ซาชิมิปลาสดๆ ซู



ชิหนา้ต่างเช่น หนา้ปลาไหลยา่ง หนา้ไข่ปลา หนา้หอยเชลล ์หนา้กุง้ ฯลฯ อาหารพ้ืนเมืองปรุงพร้อมทานเช่นย  าๆ ปลาตม้
ซอส  ตบทา้ยความอร่อยดว้ยขนมหวานและผลไมต้ามฤดูกาล และเคร่ืองดืมเป็นน ้ าอดัลมและ ชา 

 

 

หลงัอาหารค ่า น าท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดบัไฟของเมืองซปัโป
โรและเป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมืองอีกดว้ย ลกัษณะการจดังานจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีในแต่ละส่วนของยา่นใจ
กลางเมืองและตามถนนเส้นการคา้หลกัในการประดบัดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง… Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลท่ีมีอายเุก่าแก่จดัข้ึนคร้ัง
แรกในปี 1981 โดยในปีน้ีจะเป็นคร้ังท่ี 36 แลว้ มีการขยายพ้ืนท่ีจดังานและเพ่ิมไฟ LED กวา่ 520,000 ดวงมาไวใ้นงาน
คร้ังน้ีทั้งยงัเพ่ิมความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจ
ตามอธัยาศยั... 

ทีพ่กั : MYSTAYS SAPPORO STATION KITAGUCHI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห่ก สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิชิโตเซ่” 

1045 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 671 

1645 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 
 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการ  เดนิทำงวนัที ่30 ธันวำคม – 04 มกรำคม 2562 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 66,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 60,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 60,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 50,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 20,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

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) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 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 ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 



4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

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

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

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

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 


