


 
     

 

                                           

วนัท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (TG670 : 23.55-08.20)  X X X  

2 
สนำมบินชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – สวนสัตว์อำซำฮี
ยำม่ำ – เทศกำลน ้ำแขง็ ICE FALL FESTIVAL – โซอุน
เคียว  

   TAISETSU HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
โซอนุเคียว – อะบำชิริ – ล่องเรือตดัน ้ำแขง็ – พิพิธภณัฑ์
น ้ำแขง็ขัว้โลก – ทะเลสำบคุชชะโระ – เทศกำล LAKE 
AKAN ICE FESTIVAL – ทะเลสำบอะคงั   

   HANAYUUKA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 
ทะเลสำบอะคัง  –  LAKE AKAN SNOW ACTIVITY – 
ศูนย์อนุรกัษ์พนัธุ์นกกระเรียน – โอบิฮิโระ – โรงงำน
ขนมหวำนริวเกทสึ – โทคำจิคำว่ำ   

   DAIICHI HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 
โทคำจิคำว่ำ – โอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่อง
ดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ – โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ – 
ซปัโปโร – โรงงำนชอ็กโกแลต – ทำนูกิโคจิ 

   KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง)    X X KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

7 สนำมบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ (TG671 : 10.00-15.50)   X  

*** กรณุำเตรียมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน  1,000  บำท *** 
 



        

โปรแกรมกำรเดินทำง 
 
 

 

21.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 4 เคำน์เตอร ์
H สำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจ้าหน้าที่จากทางบรษิทัฯ คอยต้อนรบั และอ านวยความสะดวก
แก่ท่านก่อนออกเดนิทาง 
**ส ำคญัมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั** 

23.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนำมบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG670   
 (บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 
 
 
 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้ำนรำเมง็ สถานทีร่วบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงัของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก าเนิดขึน้ในปี 1996 มี
รา้น 
ราเมง็ชื่อดงัถงึ 8 รา้นทีแ่สดงฝีมอืการปรุงใหลู้กคา้ไดล้ิ้มลองและยงัมเีรื่องราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงให้
ชมอกีดว้ย 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่  

วนัท่ีสอง สนำมบินชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ – เทศกำลน ้ำแขง็ ICE FALL FESTIVAL – 
โซอนุเคียว 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัความนิยมทีสุ่ด

ของญี่ปุ่ น เพราะเป็นสวนสตัว์ที่แตกต่างจากสวนสตัว์อื่นๆ โดยจ านวนนักท่องเที่ยวที่เขา้มาเยี่ยมชมสวนสตัว์
แห่งนี้สูงถงึ 3 ลา้นคนต่อปี จุดเด่นของสวนสตัวแ์ห่งนี้คอืแทงค์รูปกระบอกทีย่ื่นเขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซึ่งท่าน
สามารถเหน็การเคลื่อนไหว การว่ายน ้าอย่างคล่องแคล่วของแมวน ้าไดอ้ย่างใกลช้ดิทีสุ่ด อสิระใหท้่านชมความ
น่ารกัแสนรู้ของสตัว์แปลกมากมายหลายพนัธุ์ รวมถงึสตัว์จากขัว้โลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมขีาวขัว้โลก ความ
น่ารกัของนกเพนกวนิในอุโมงค์ใต้น ้าแหวกว่ายน ้าโชวผ์ู้มาเยอืนอย่างใกลช้ดิถงึ 360 องศา, นกสายพนัธุ์ต่างๆ 
การแสดงของเจา้ลงิตวัน้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจา้ป่าอย่างราชสหี,์ ความสงา่งาม
ของเสอืโคร่ง ฯลฯ  ใหท้่านเกบ็ไวใ้นความทรงจ ามริูเ้ลอืน 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  น าท่านชม เทศกำลน ้ำแขง็ ICE FALL FESTIVAL สถานทีจ่ดังาน ณ เมอืงโซอุนเคยีว ตัง้อยู่รมิแม่น ้าอิชิคาร ิ

จดัขึ้นบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเขา้สู่ภายในจะพบกบัประตมิากรรมน ้าแขง็ที่หลากหลาย 
อาท ิอุโมงคน์ ้าแขง็ เสาน ้าแขง็และโดมน ้าแขง็ ซึ่งมคีวามสูงกว่า 10 เมตร ตกกลางคนืจะประดบัประดาดว้ยแสง
ไฟ 7 ส ี 
อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิอนัน่าประทบัใจ นอกจากนี้บางวนัอาจจะไดเ้หน็ดอกไมไ้ฟ
ทีจุ่ดขึน้เป็นรปูร่างหรอืตวัอกัษรภาษาญีปุ่่ นต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 พกัท่ี TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ท่ีห้องอำหำรโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการ
เผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 
หำกมำท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่กเ็หมือนกบัว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 




 


เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ อะบำชิริ เพื่อ ล่องเรือตดัน ้ำแขง็ (SIGHTSEEING ICE BREAKER) อกีหนึ่งประสบการณ์ไฮไลท์ที่
น่าสมัผสั หากมโีอกาสไดม้าเยอืนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวกบัการล่องเรอืตดัน ้าแขง็ AURORA ซึ่งเตม็ไป
ดว้ยแผ่นน ้าแขง็ทีล่อยมาจากรสัเซยีทีเ่รยีกไดว้่าแห่งเดยีวในญีปุ่่ น นอกจากจะไดส้มัผสัประสบการณ์อนัแตกต่าง
แล้วยงัได้มีโอกาสเห็นชีวิตสตัว์โลกอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน ้า เป็นต้น (กำร
ล่องเรือขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศเอื้ออ ำนวย หำกในวนัท่ีเดินทำงสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย จะไม่
สำมำรถท ำกำรล่องเรือได้เพื่อควำมปลอดภยัของผู้โดยสำร หรือ ธำรน ้ำแขง็ลอยออกจำกบริเวณท่ี

ล่องเรือไปไกลจนท ำให้ไม่สำมำรถมองเหน็ธำรน ้ำแขง็ได้) 
 

 
 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑน์ ้ำแขง็ขัว้โลก (Okhotsk Ryuhyo Museum) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงอะบาชริขิองฮอกไกโด 

มกีารจดัแสดงเกี่ยวกบัน ้าแขง็ขัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ตวัอาคารจะมทีัง้หมด 2 ชัน้ ชัน้ 1 จดันิทรรศการ
เกี่ยวกบัสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ใต้น ้าแขง็ เช่น คลโิอเนะ หรอืผเีสือ้ทะเล สตัวต์ระกูลหอย และปลาทีดู่แปลกตาชนิด

วนัท่ีสำม โซอนุเคียว – อะบำชิริ – ล่องเรือตดัน ้ำแขง็ – พิพิธภณัฑน์ ้ำแขง็ขัว้โลก – ทะเลสำบคชุชะโระ – 
เทศกำล LAKE AKAN ICE FESTIVAL – ทะเลสำบอะคงั   




อื่นๆ อกีมากมาย ไฮไลท์ของทีน่ี่กค็งจะเป็นการจ าลองการลอยมาของน ้าแขง็ Ryu-hyo ในหอ้งอุณหภูมติ ่าถงึ -
15 องศาเซลเซยีส ชัน้ 2 จดัฉายวดีโีอเกี่ยวกบัเรอืตดัน ้าแขง็ และอกีสิง่ทีน่่าสนใจคอืหอคอย Tento obsevation 
ทีส่ามารถ 
ชมววิเมอืงอะบาชริ ิทะเลสาบอะบาชริ ิภูเขาเทน็โท และทะเลโอคอทสกแ์บบ 360 องศา 
น าท่านชม ทะเลสำบคุชชะโระ (Lake Kussharo) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ
อะคงั เช่นเดยีวกบัทะเลสาบมาชู และทะเลสาบอะคงั แต่ทะเลสาบคุชชะโระมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดดว้ยเสน้รอบวงถงึ 
57 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยู่ท่ามกลางทศันียภาพของธรรมชาต ิและทะเลสาบสนี ้าเงนิอนัสวยงาม 
จากนัน้น าท่านสู่ช่วงเวลาแห่งความตระการตาของ เทศกำล LAKE AKAN ICE FESTIVAL เทศกาลทีย่ิง่ใหญ่
ที่สุดในช่วงฤดูหนาวของทะเลสาบอะคงั ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สนุกกบัการตดัน ้าแขง็ หรอืมนิิเกมบน
พื้นผวิทะเลสาบ ยิง่กว่านัน้จุดเด่นของงานนี้ คอื การแสดงดอกไม้ไฟ ภายใต้ท้องฟ้ายามค ่าคนืที่สุดแสนจะ

อลงัการและน่าประทบัใจ 
 
 พกัท่ี HANAYUUKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ท่ีห้องอำหำรโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซน็ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดี
เสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ 

 




 

 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านสู ่LAKE AKAN SNOW ACTIVITY สนุกกบักจิกรรมทา้ลมหนาว อสิระใหท้่านไดเ้ล่นเครื่องเล่น อาท ิ 

สโนว์โมบลิ, สโนว์ลาฟติ้ง, สโนว์สเลท, ตกปลาน ้าแขง็ ตามอธัยาศยั (ค่ำอุปกรณ์และกิจกรรมภำยในลำน
หิมะไม่รวมในรำคำทวัร)์ 
น าท่านชม ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุน์กกระเรียน (Akan International Crane Center) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงคุชโิระของฮอก
ไกโด ไดถู้กเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1958 เพือ่เป็นสถานอนุรกัษ์เพาะพนัธุ ์และอนุบาลนกกระเรยีนพนัธุ์
หงอนแดง  
(Japanese Crane หรอื Tancho) ไม่ใหสู้ญพนัธุไ์ป เนื่องมาจากสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ ท าใหน้กกระเรยีนเสีย่ง
มากๆ กบัการสูญพนัธุ์ ซึ่งภายในมพีื้นที่กว้างขวางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิเหมาะส าหรบัถ่ายภาพนก
กระเรยีนได ้

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู ่โอบิฮิโระ ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการวางผงัเมอืงโดย

เลียนแบบมาจากกรุงวอชิงตัน ดี ซี ของสหรฐัอเมริกา เมืองนี้ถือเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มี
ทศันียภาพ 
อนังดงาม จนกลายเป็นไฮไลทท์ีส่ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลก 

 น าท่านสู่ โรงงำนขนมหวำนริวเกทสึ โรงงานเจา้ของต านานเคก้ Sanporoku ทีม่มีากว่า 40 ปี เคก้ทีท่ าขึน้มา
เพื่อเฉลมิฉลองการพฒันาภูมภิาคฮอกไกโดครบรอบ 100 ปี โดยท าจากวตัถุดบิทีม่ใีนฮอกไกโดเท่านัน้ และอบ
ดว้ยกรรมวธิพีเิศษโดยเฉพาะ หลงัจากนัน้จะเคลอืบดว้ยชอ็กโกแลต 2 ส ีท าใหม้ลีกัษณะคลา้ยเปลอืกไมข้องต้น
ไวทเ์บริช์ ขนม Sanporoku ทีม่เีนื้อชุ่มฉ ่าและรสชาตเิขม้ขน้นี้ไดร้บัความนิยมและเป็นทีช่ื่นชอบของผูค้นทุกเพศ
ทุกวยั นอกจาก 
ขนมเคก้นี้แลว้ทุกท่านยงัจะไดเ้พลดิเพลนิกบัขนมหวานอกีมากมาย 
 พกัท่ี DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ท่ีห้องอำหำรโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซน็ ใหเ้ตม็อิม่กนัอกีคนื!!! เพือ่ลดความเมื่อยล้า
จากการเดนิทาง 

 

 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ โอตำร ุ(เมืองโรแมนติค) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์แวะ

ชม คลองโอตำรุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่
ยุคอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวั
เมอืง 

วนัท่ีส่ี     ทะเลสำบอะคงั – LAKE AKAN SNOW ACTIVITY – ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุน์กกระเรียน – โอบิฮิโระ – 
โรงงำนขนมหวำนริวเกทสึ – โทคำจิคำว่ำ   

วนัท่ีห้ำ    โทคำจิคำว่ำ – โอตำร ุ– คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ – โรงเป่ำแก้วคิ
ตำอิชิ – ซปัโปโร – โรงงำนชอ็กโกแลต – ทำนูกิโคจิ 




โอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและ 
ววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัท่ีภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แต่โครงสรา้งภายใน

ท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ควรค่าแก่การ
อนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ นาฬกิาไอ
น ้าสไตลอ์งักฤษทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ สงู 5.5 เมตร หนกักว่า 1.5 ตนั นาฬกิา
นี้จะพน่ไอน ้าประกอบกบัมเีสยีงดนตรบีอกเวลาซึง่เหมอืนกบัเสยีงดนตรทีีว่หิารเวสต์มนิสเตอรท์ีก่รุงลอนดอนดงั
ขึ้นทุกๆ 15 นาท ีน าท่านสู่ โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ เมอืงโอตารุขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องแก้วที่ท าออกมาได้สวยงาม 
น่ารกัหลากหลายแบบ รา้นขายเครื่องแก้วจงึมมีากเป็นพเิศษ มผีลติภณัฑท์ี่ท าจากแก้วใหเ้ลอืกนับไม่ถ้วน ทัง้
แก้วที่เป่าให้เป็นรูปสตัว์นานาชนิด สโนว์บอล แก้วน ้า แจกนั ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียงให้เลือกอย่างจุใจ ที่
โรงงานแห่งนี้ท่านจะได้ชมกรรมวธิีการเป่าเครื่องแก้วด้วยเทคนิคแบบต่างๆ ก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมาใน
รปูแบบและสทีีแ่ตกต่างกนั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ซปัโปโร น าท่านเดนิทางสู่ โรงงำนชอ็กโกแลต (Ishiya Chocolate Factory) เป็น
โรงงานในเมอืงซปัโปโรทีผ่ลติชอ็กโกแลตอนัเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุก้กี้สอดไสไ้วท์ชอ็กโกแลต ทีท่ าจาก
นมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากนัว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่ น จนกระทัง่กลายมาเป็นของฝากยอดนิยมตดิอนัดบัสูงสุดของ
เกาะฮอกไกโด  และท่านยงัสามารถชมอุปกรณ์การผลติยุคแรกเริม่แบบจ าลองของโรงงานและขัน้ตอนการผลติ 
พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ชอ็กโกแลต หรอืไอศกรมีแบบต่างๆ ซึง่ผลติจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดอ้กีดว้ย 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ ย่ำนทำนูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโรอายุกว่า 140 ปี ตลอดถนนจะมรี้านค้าต่างๆ 
เรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกนิ รา้นขายของทีร่ะลกึรวมแลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนด์
เนม เครื่องส าอาง เป็นตน้  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ท่ีภตัตำคำร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขำปยูกัษ ์+ ป้ิงย่ำง  
 พกัท่ี KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเตม็วนั เข้ำสู่ช่วงเวลำอิสระท่องเท่ียว และช้อปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ไกดแ์นะน ำกำรเดินทำง (ไม่มีรถบสัให้บริกำร) 
สถำนท่ีท่องเท่ียวแนะน ำ 
สถำนีรถไฟซปัโปโร : ถอืว่ามคีวามเก่าแก่และเป็นอาคารหลงัแรกๆ ทีถู่กสรา้งขึน้ในเมอืงซปัโปโร บรเิวณรอบๆ 
เตม็ไปดว้ยเเหล่งชอ้ปป้ิง รา้นคา้ และรา้นอาหารจ านวนมาก อกีจุดทีน่่าสนใจเป็นคอืจุดชมววิ T38 ซึ่งจะตัง้อยู่
บนอาคาร เจอาร์ ทาวเวอร์ ที่มีความสูง 38 ชัน้ ด้านบนสามารถชมวิวของเมืองซัปโปโรได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ทางฝัง่ทศิใต้ของสถานีรถไฟ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของชอ้ปป้ิงเซน็เตอร ์ซึ่งบนชัน้  10 นัน้จะเป็นทีต่ ัง้ของศูนย์
อาคารซปัโปโร ราเมง็ รพีบัลคิ ซึง่จะมรีา้นราเมง็เลก็ๆ กว่า 8 รา้น เเต่ละรา้นนัน้จะมเีมนูราเม็งประจ าถิน่ฮอกไก
โดทีม่คีวามโด่งดงัในรสชาตขิองความอร่อย 

วนัท่ีหก     อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง)   




ช่ือสถำนท่ี : สถำนีรถไฟซปัโปโร (Sapporo Station) 
เวลำท ำกำร : เปิดทุกวนั 
• ศนูยก์ำรค้ำ เวลำ 10.00 – 21.00 น. 
• ร้ำนอำหำร เวลำ 11.00 – 21.30 น. 
• จดุชมวิว T38 เวลำ 10.00 – 23.00 น. 
กำรเดินทำง : JR Hakodate Line, JR Gakuentoshi Line, JR Chitose, Namboku Subway Line, Toho 
Subway Line 
ตลำดนิโจ : มคีวามเก่าแก่และมกีลิน่อายของสถาปัตยกรรมในสมยัเมจ ิโดยมสีนิคา้ทางทะเลเป็นอาหารทะเล
สดๆ ทีม่คีวามน่าสนใจอย่าง หอยเม่นทะเล, ไขป่ลาแซลมอน, ป ูและปลาทะเลสดๆ นานาชนิด ถงึแมว้่าคุณจะ
ไม่สามารถซือ้กลบัไปได ้เเต่กถ็อืเป็นประสบการณ์ทีน่่าสนใจ หากจะมาสมัผสักบัความคกึคกัของตลาดเเห่งนี้  
และเป็นอกีจุดทีส่ามารถมาชมวถิชีวีติปกตขิองชาวญีปุ่่ นไดอ้กีดว้ย  
ช่ือสถำนท่ี : ตลำดนิโจ (Nijo Market) 
เวลำท ำกำร : อำจแตกต่ำงไปตำมแต่ละร้ำน 
• ตลำดนิโจ เวลำ 07.00 – 18.00 น. 
• ร้ำนอำหำร เวลำ 07.00 – 21.00 น. 
กำรเดินทำง : Tozai Subway Line ลงสถำนี Bus Center Mae ใช้ทำงออก 3 เม่ือเดินขึ้นมำเจอแยกเล้ียว
ซ้ำย แล้วเดินตรงไปอีก 2 บลอ็คถึงเลย 
อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด : สรา้งมาตัง้เเต่ปี ค.ศ.1888 โดยเป็นอาคารไม่กีห่ลงัในยุคนัน้ของญี่ปุ่ นที่
มขีนาดใหญ่โตและหรูหราเป็นอย่างมากดว้ยการตกแต่งทีส่วยงาม ซึง่ดา้นหน้านัน้นกัท่องเทีย่วจะพบกบั
สญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก และธงรปูดาวเจด็แฉก ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโรและฮอกไกโด 
ช่ือสถำนท่ี : อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด (Hokkaido Government Office) 
เวลำท ำกำร : เปิดบริกำรวนัจนัทร ์– ศกุร ์เวลำ 08.45 – 17.30 น. (ปิดเสำร-์อำทิตย)์ 
ค่ำเข้ำชม : เข้ำชมฟรี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
กำรเดินทำง : JR Hakodate Line, JR Gakuentoshi Line, JR Chitose, Namboku Subway Line, Toho 
Subway Line ทัง้หมดลงสถำนี Sapporo ใช้ทำงออก North West 2 ฝัง่ตรงข้ำมห้ำง miredo แล้วเดินต่อ
นิดเดียวถึง 

***อำหำรกลำงวนัและค ำ่อิสระตำมอธัยำศยัเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 
 พกัท่ี KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเชค็สมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่กลบักรุงเทพฯ 
10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG671  

(บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
15.50 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

วนัท่ีเจด็    สนำมบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 

https://goo.gl/maps/5ZcR7hHNiF8eyRVP6
https://goo.gl/maps/xWHBpzq56PjK7c3P6
https://goo.gl/maps/DmEoBcLeXU6jqr7o9



********ขอบคณุทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

       ** ก่อนท ำกำรจองทวัรทุ์กครัง้ กรณุำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุก
บรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลกั **                

 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วนัเดินทำง 
 

  รำคำทวัรผ์ู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

14 – 20 กมุภำพนัธ ์2566 73,999 บำท / ท่ำน 15,000 บำท / ท่ำน 

3 – 9 มีนำคม 2566 69,999 บำท / ท่ำน 15,000 บำท / ท่ำน 
 
 
 

 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้ ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุป๊ไม่
สำมำรถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รบัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่ำนัน้) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **รำคำทวัรน้ี์เชค็ภำษีน ้ำมนั ณ วนัท่ี 11 พ.ย. 65  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไม่มหีรอืเตม็ ทางบรษิทัขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย
มติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรอื หากต้องการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มหีรอืเต็ม ทางบรษิทัขอปรบั
เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 
3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟูกทีน่อน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรปูแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ และ น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสมัภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  สมัภาระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
7. ค่ำประกนัอุบติัเหตุและกำรเจบ็ป่วย รวมถึงโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ (COVID-19) กรณีเข้ำรกัษำในโรงพยำบำล

เท่ำนัน้ !!!  ระหว่ำงกำรเดินทำง กรณีเสยีชวีติ ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกนิ 500,000 
บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็ และ มเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสติ, ตกอยู่ภายใต้

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 




อ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแท้งบุตร, การบาดเจบ็เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตาม
เงือ่นไขในกรมธรรม ์
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรณุำเตรียมค่ำทิปไกด,์ คนขบัรถ รวม  1,000  บำทต่อคน (เดก็ช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณีทีลู่กคา้ต้องการใบเสรจ็รบัเงนิทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษมีูลค่าเพิม่ และหกั ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวน
สทิธิอ์อกใบเสรจ็ทีถู่กใหก้บับรษิทัทวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรบัชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัขึ้นรำคำ 
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