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โปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
 

20:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 

สายการบินไทย (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ

เชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 
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หมายเหต ุ: เคานเ์ตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตขูึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

23:55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง       สนามบนิชิโตเซ่ – โนโบริเบท็สึ – จิโกกุดาน(ิหบุเขานรก) - หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ – โทยะ 
 

 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
   

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้แร่ที่มีช่ือสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด พา

ทา่นชม จิโกคุดาหน ิ(Jigokudani) หรือเรียกอกีอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-

Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะที่ น่ีมีทั้งบ่อ

โคลนและบ่อน า้ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจาย

ไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควัน

ร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน า้แร่

และออนเซนที่ มี ช่ือเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด 

(ฉากหนึ่งในภาพยนตแ์ฟนเดย์…แฟนกนัแค่วัน

เดียว ภาพยนตรชื์่อดงั) กบัค ายอดฮิตที่นางเอก

ถามพระเอก “ มาจ้องตากนัสกั 1 นาที

ไหม? ณ หุบเขานรก ” ทางเข้าหุบเขาจะมี 

สัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอย

ต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็น

ยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน  ดังน้ันทุก

บริเวณพ้ืนที่ของที่ น่ี   ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่

ระลึก ห้องน า้จะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้

เหน็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้า

ไปจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ 

บริเวณนี้ จะมีโรงแรมตั้งขึ้นจ านวนมากเพราะใกล้กับ

แหล่งบ่อน ้าแร่จากธรรมชาติ ท าให้โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เม่ือเดินใกล้เข้าไป

บริเวณหุบเขาจะมีไอก ามะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณกจ็ะมีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกิดจากความร้อน

ใต้พิภพผุดขึ้ นมาไม่ขาดสาย แนะน าว่าถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหมน็กล่ินก ามะถัน (จริงๆกล่ินกไ็ม่

รุนแรงเทา่ไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเชด็หน้ามาปิดจมูกด้วย  ไฮไลท!์! ในช่วงฤดูหนาวหุบ

เขาแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะที่ขาวโพลน สวยงามเหมือนภาพวาด...จนอดใจไม่ไหวที่จะเขา้ไปถ่ายรูป

เก็บภาพความประทับใจ   
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)   
 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของ

ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพ้ืนที่หมู่บ้านมีทั้งหอ

สังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้าน

ซามูไรและอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถ

สัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในห นังญ่ี ปุ่นโบราณ 

นอกจากน้ียังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไป

มา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีก

ด้ ว ย  ท่ า น จ ะ ไ ด้ เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ไ ป กั บ บ ร ร ย า ก า ศ

เอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีที่ให้แปลงกายเป็น

เจ้าชายเจ้าหญิงของญ่ีปุ่นหรือนินจา , กายกรรมของนินจาและการแสดงทกัษะการใช้ดาบกม็ีพร้อมให้ได้สนุก
กันนอกจากน้ีแล้วยังมีหอสมุดที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนินจาและดาบในสมัยเอโดะสามารถศึกษา

ประวัติศาสตร์ของญ่ีปุ่นได้ที่น่ีการตกแต่งของร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในกแ็น่นอนว่าเป็นแบบสมัยเอ
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โดะ มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารบริการด้วย ส าหรับท่านที่ต้องการหาของฝากที่น่ีมีเซมเบ้ ที่มีลาย

มาสคอตของหมู่บ้านยุคอิดาเตะ Noboribetsu ที่มีจ าหน่ายเฉพาะที่น่ีเท่าน้ัน หากใครสนใจสามารถเลือกซ้ือได้

เลยค่ะ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารในโรงแรม  (2)  
 

ทีพ่กั   โรงแรม TOYA KOHANTEI   HOTEL  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า  
 

วนัทีส่าม       ฟารม์หมีสีน ้ าตาล - ภเูขาไฟโชวะ ชินซัง  – โรงงานช็อกโกแลต – พกัคิโรโระ สกีรีสอรท์       

                โรงแรมระดบั 5 ดาว ( สถานทีห่ลกัในการถ่ายท าภาพยนตร ์“แฟนเดย”์ แฟนกนัแค่วนัเดียว ) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางมายัง ฟารม์หมีสีน ้ าตาล ซ่ึงมี

ถิ่นก าเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน 

ปัจจุบันน้ีได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้

ยากเตม็ท ี อสิระให้ทา่นได้ชมความน่ารักของเหล่าหมี

สีน ้าตาลที่จะคอยโบกไม้โบกมือ ท าท่าตลกๆ ให้เรา

เหน็ เช่น โบกมือเรียกแขก, ท่าไหว้ขอขนม หรือปีน

เสามาใกล้ๆ  ย่ิงตอนคนเยอะๆ แล้วโยนขนมลงไปให้

มันนะ ดูน่ารักมาก ประมาณว่า “ทางน้ีพี ่ทางน้ี โยน

มาทางน้ีเลย้”  จากน้ันน าท่านชม ภูเขาไฟโชวะ ชิน

ซงั  (ข้ึนกระเชา้ Rope Way ชมวิว )  ภเูขาไฟโชวะ
ชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่ เกิดขึ้ นจากการ

สั่นสะเทอืนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ 
ภเูขาไฟอุซุ พาท่านขึ้นกระเช้าเพ่ือความงดงามทัศนีย์

ภาพด้านบนที่จะท าให้ท่านได้เห็นวิวบรรยากาศที่

สวยงามจากด้านบนนน และจุดนั้นสามารถมองเห็น

ทัศนียภาพ  มุมกวา้งของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในทะเลสาบช่ือดังของญ่ีปุ่น ตัวทะเลสาบจะเป็นวงกลม 

แต่ตรงกลางทะเลสาบจะมีเกาะโผล่ขึ้นมาเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแขง็ตัวและเน่ืองจากในน า้มีสารอาหารน้อย ท า

ให้แพลงตอนอาศัยอยู่น้อย น า้จึงมีความใสมาก 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4)  
 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ(Ishiya) เจ้าดัง ต้นต ารับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝาก

ขึ้นช่ือ อย่างขนม Shiroi Koibito  ที่น่ีนักท่องเที่ยวต่างแห่แหนกันเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล อิสระให้

ทา่นเดินชมห้องต่างๆ ถ่ายรูปได้ตามใจชอบ หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้ 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (5)  อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ  
 

ท่ีพกั   สุดพิเศษ!! น าท่านเช็คอิน คิโรโระ รีสอรท์ (โรงแรมระดบั 5 ดาว) 
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  สถานทีห่ลกัในการถ่ายท า ภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว 

 
 

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่น (ออนเซน็) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหนด็
เหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซ่ึงการแช่น า้แร่ธรรมชาติเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการ

ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ังมีน า้

มีนวล ตามอธัยาศัยหรือทา่นเลือกพักผ่อนในห้องพัก 

 

วนัทีสี่ ่         เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - โรงงานแกว้ - ชมพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  - หอนาฬิกาไอน ้ า  

                 ( หนึง่ในฉากภาพยนตรแ์ฟนเดย ์) – มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท – เขา้ทีพ่กั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร น าท่าน 
ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก ซ่ึงในอดีต

เป็นคลองที่ เกิดจากการถมทะเล เพ่ือใช้เป็น

เส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย

แล้วน าสินค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลัง
ได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวง  
ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว  นอกจากน้ันริมสองฝั่งคลองยังเตม็ไป

ด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย 

รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลจาก

คลองมากนัก  หากเดินทางมายังเมือง  โอตารุ

แล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับคลองแห่งน้ีถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะทีข่าว

โพลน ท าใหช้่วงหนา้หนาวนักท่องเทีย่วนิยมมาเยือนสถานทีแ่ห่งน้ีเป็นอย่างมาก  จากน้ันน าท่านชม โรงงาน

แกว้ ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้ส าหรับชมวิว ภายในโรงงาน ท่าน

สามารถเพลิดเพลินไปกับชมวิธีการท าเคร่ืองแก้ว และ ยังสามารถซ้ือของฝากที่ท  าจากแก้วลวดลายน่ารักๆ 

หลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อกีด้วย และทา่นสามารถเลือกชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี ที่เหน็ว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซ่ึงมีความโดดเด่น และเป็นโซนที่

มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามี

ตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ท าให้การดูของฝากไม่น่าเบ่ืออีก

ต่อไป ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์ 
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จากน้ันน าทา่นไปชม หอนาฬิกาไอน ้ า  นาฬิกาไอน า้เก๋ๆ  ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกันสัก
หน่อย นาฬิกาเรือนน้ีต้ังอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีน้ีเองเหน็สวยๆ อย่างน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเก่าแก่มาก ทั้งยัง

เป็นนาฬิกาไอน า้โบราณที่ยังใช้ได้ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกาน้ียังถือเป็นหน่ึงในแลนด์

มาร์กประจ าเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาท ีนาฬิกาเรือนน้ีจะมีเสยีงดนตรีดังข้ึนเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว

ย่ิงนัก ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7)  

จากน้ันน าท่าน อิสระช็อปป้ิงมิสสุย เอา้ทเ์ลตพารค์  (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้า

รูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุด

ในฮอกไกโด  ต้ังอ ยู่ที่ เ มือง Kita-

Hiroshima   ภายในห้างมีร้านค้าแบ

รนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน    รวมถึง

ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาด

ใหญ่จุ 650 ที่น่ัง  และร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง และมีสินค้า   จากฟาร์มท้องถิ่น ประจ าเมืองฮอกไกโดอีก

ด้วย (Hokkaido Roko Farm Bridge)นอกจากน้ีที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือก

รับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝากและร้าน Tax Free มากกว่า 110 ร้าน นอกจากน้ียังอ านวยความ

สะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อ านวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet กนั สินค้าของแต่
ละร้านใน Outlet แห่งน้ีราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งน้ัน เพราะหลายร้านกล็ดราคากันถึง 30-70% กัน

เลยทเีดียว. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (8)  (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด เสริฟ 
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                พรอ้มน ้าจ้ิมซีฟู้ดรสแซ่บ บอกเลยว่าเขา้กนัสุดๆๆ )  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL  SAPPORO  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 

 

วนัที่ห้า        ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตท าเนียบรฐับาล  - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร ์–  

                  เจอารท์าว  -  ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (9) 
 

จากน้ันน าท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า  นับว่าเป็นอีกหน่ึง 

UNSEEN HOKKAIDO สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และ

คุ้มค่าอย่างย่ิงส าหรับการมาเยือน ถือว่าเป็นผลงานการสร้าง

ช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขา

ล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร

และมีน า้หนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง 

อกีทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดู

ร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า หน่ึงแสน

ต้นล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานที่ลง

ตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างข้ึนกับความงดงาม

จากธรรมชาติ อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วย

ต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มร่ืนร่มเยน็ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือน

อ ยู่ท่ ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ ข าวโพลน 

โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามและได้รับ

ความนิยมมากที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว บางมุมจะสามารถ

มองเหน็เศียรพระพุทธรูปโผล่พ้นมาเพียงเลก็น้อยอยู่ท่ามกลางลาเวนเดอร์  เป็นอีกจุดหน่ึงที่พลาดไม่ได้น่ัน

คือการเดินลอดไปตามอุโมงค์ที่มาความยาว 40 เมตร ที่เม่ือเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่

บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้ นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูป

เปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า ซ่ึงไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงที่ทางสถาปนิกต้ังใจ

ออกแบบเพ่ือให้ทุกๆส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กนั 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10)  
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บ่าย น าท่านชม "ตึกแดงอดีตท าเนียบรฐับาล" (Former Hokkaido Government Office Building) ท าเนียบ เป็น

อาคารสแีดงอฐิ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่นในสมัยน้ัน อาคาร

หลังน้ีจึงได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมส าคัญของชาติเมื่ อปี พ.ศ.2512 

ภายในยังมีข้าวของเคร่ืองใช้ในห้องหับที่เคยเป็น

ที่ท  างานของผู้ ว่าการเมือง บางห้องจัดเป็น

นิทรรศการแสดงภาพายและเร่ืองราวความ

เป็นมาของเมืองทั้งลักษณะภูมิศาสตร์และสัตว์ที่

พบบนเกาะฮอกไกโด และรอบๆตัวอาคารยังมี

สวนหย่อมและต้นไม้รอบๆตัวอาคาร ในช่วงฤดู

หนาวจะเป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเทีย่วทีม่าถ่ายรรูป

ยงัสถานทีแ่ห่งน้ี เพราะบรรยากาศรอบๆอาคารจะสวยงาม ปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนจนเหมือนภาพวาด  

จ าก น้ันน าท่ าน ผ่ านชม   หอนาฬิกาโบราณ 

สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม

อันมีค่าของชาวญ่ี ปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่าง

เที่ยงตรงกว่า 100 ปี  หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มาก

จนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโป  

จากน้ันน าทา่นไปยัง สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาล

หิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสียง

ที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ทัง้ยังเป็นหนึ่งในโลเคชั่น

ของภาพยนตร์ไทยชื ่อดังเรื่อง ‘แฟนเดย์’ แต่ถ้า

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดู ร้อน จะมีการจัด

ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ อิสระตาม

อธัยาศัย ให้ทา่นได้บันทกึภาพความงามเป็นที่ระลึก

กับบรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงท่านสามารถมองเห็น  

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. Tower)   
ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซ่ึงสร้างในปี 

ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร  จากน้ัน 

น าท่านช้อปป้ิง  เจ อารท์าว อาคารสูง 38 ช้ันที่ต้ัง

ตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทเิช่น ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ 
โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอ
เปีย’ ที่มีโดมกระจกเช่ือมจากใต้ดินข้ึนมายังพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้าน

ขนมมันจูเก่าแก่ กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ‘ราเมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และ

ร้านขายส่งเคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 

ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของช่ือคือทางเดินเล่นในภาษา

สเปน ที่ช้ันใต้ดิน 1 ถึงช้ัน 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนช้ัน 7 มีโรง

ภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝร่ังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้วย  จากน้ันน า

ทา่นช้อปป้ิง ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว แหล่งช้อป
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ป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้า

ประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร 

เช่ือมต่อกนัด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศต้ังแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือก าเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิ

ก าหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและ

ร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามี

ร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปล่ียนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มี

นักทอ่งเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอ

สิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน   
 

                    อิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง.. 
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL  SAPPORO  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 

 

วนัทีห่ก         สนามบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (11) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ.... 
 

10.00 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

 

 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ  

วนัท่ี 23 – 28  พฤศจิกายน 2561 ( 6 วนั 4 คืน ) 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 49,900 - 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  49,900 - 

เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม)  47,900 - 

เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่มีเตียงเสริม) 45,900 - 

เดก็อายุ 0-2 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น       (ไม่มีเตียงเสริม) 12,900 - 

พักห้องเด่ียว    7,900 - 

กรณีมีตัว๋เคร่ืองบิน หักเงิน 15,000 - 
 

อตัรานี้ รวม : 
  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 24/01/2561) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ทา่น 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม ขึ้นเคร่ืองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัคุ้มครองอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย (หรรษา 25)  

 ฟรี!!! WIFI ON BUS  
 

อตัรานี้ ไม่รวม : 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

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

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคาน้ียังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัล่ะ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง) 
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การช าระเงิน : 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 24 ช่ัวโมง 

2. ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  

3. กรุณาจดัส่งเอกสารส าหรบัยืน่วีซ่าก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

4. กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก : 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้ งจากประเทศไทยและประเทศญ่ี ปุ่น ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

    ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ : 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านผู้ใหญ่ข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  
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 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ 

แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง 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  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง 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  

 มัคคุเทศก ์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 แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมาย

ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


