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HOKKAIDO HAKODATE SAPPORO 6D4N 

ซุปตาร ์ซปัโปโระ กินปู ดหูม ี
กาํหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - เมษายน  

 
โดยสายการบินไทย (THAI) 
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สมัผสับรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตาร ุ
ไฮไลท!์! นงักระเชา้ชมววิยามคาํคนื เมอืงฮาโกดาเตะ  

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาคุ และ โกดงัอฐิแดงรมินํา 

ชอ้ปปิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ เดนิรบัลม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ
เข้าชม พิพิทธภณัฑก์ล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอนําโบราณ 

พาเทยีวชมโรงงานช๊อกโกแลต Ishiya Chocolate Factory 

เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สกัการะสิงศกัดสิ์ทธิคู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด 

ชมดอกไม้ตามฤดกูาร ณ สวนสาธารณะโอโดริ  

ช้อปปิงจุใจ อิออนมอล ์และถนนคนเดินเฮวะ โดริแห่งเมืองอาซาฮิคาวา่ 

ย่านทานุกิโคจิ และดิวตีฟรี เมืองซปัโปโร 

อิมอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาป ูแห่งเกาะฮอกไกโด  

ทีนังจาํนวน กรุป๊ละ  ท่าน 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดียว อากาศ ไฮไลท์ 

09-14 มีนาคม  48,888.- 10,900.- 
  

15-20 มีนาคม  48,888.- 10,900.- 
  

19-24 มีนาคม  48,888.- 10,900.- 
  

18-23 เมษายน  55,888.- 10,900.- 
  

19-24 เมษายน  55,888.- 10,900.- 
  

20-25 เมษายน  55,888.- 10,900.- 
  

21-26 เมษายน  55,888.- 10,900.- 
  

 

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ควรเชค็ในใบนัดหมายอีกครงั<< 

** หมายเหตุ ไม่มรีาคาเดก็ เนืองจากเป็นราคาพิเศษ /Infant เดก็อายุตาํกว่า  ปี ราคา โปรดสอบถาม 

 ราคานีไมร่วมค่าทิปท่านละ ,  บาท/ท่าน/ทริป** 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  

20.00 น.       พรอ้มกนัท ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชนั  ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C,D สายการบินไทย 

(THAI AIRWAYS) เจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.      ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่ น เทยีวบนิท ีTG670 

                         (บริการอาหารรอ้น พร้อมเครืองดืม บนเครอืง) 

วนัทีสอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น – เมอืงฮะโกะดะเตะ – ป้อมโกเรียวคาค ุ - 

โกดงัอิฐแดง -  ฮะโกะดะเตะไนท์วิว 

 

08.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่าน 

 ขนัตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทีญปีุ่ นเรว็กว่าเมืองไทย 2 ชวัโมง 

กรณุาปรบันาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

                         ***สาํคญัมาก!! ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จาํพวก เนือสตัว ์ พืช ผกั ผลไม้ 

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน  

                         นําท่านสู่ เมืองฮะโกะดะเตะ (Hakodate) มคีวามสําคญัทางเศรษฐกจิเนืองจากเป็นเมอืงท่า 

มปีระชากรอาศยัอยู่ราวสามแสนคน ฮาโกดาเตะมวีวิยามคาํคนืทสีวยงาม(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

.  ชวัโมง)  

 เทียง    รบัประทานข้าวกล่อง Bento on Bus (1) 

นําท่านเดินชมภายนอก ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชอืหนึงว่า ป้อมดาว  

แฉก เพราะบรเิวณนันเป็นพนืทขีนาดใหญ่รูปดาวเนืองจากตอ้งการเพมิพนืทใีนการวางปืนใหญ่ 

นนัเอง ซงึจะมองเหน็ไดจ้ากมุมสูงป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวนัตกสรา้งขนึในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะ 

เพอืป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคาม จกัรวรรดนิิยมทตี่อมาป้อมแห่งนีกลายเป็นฐานของ 

สงครามกลางเมอืงระหว่างกองทพัผูส้าํเรจ็ราชการและกองกําลงัของรฐับาลเมจทิจีดัตงัขนึใหม่ปัจจบุนั

ถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปีค.ศ.  (สะพานข้ามเข้าไปในพนืทีรูปดาวเปิด 

: - :  น.) จากนันอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอิฐแดงริมนํา (Red Brick Warehouses) 
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ไดป้รบัปรุงมาจากคลงัสนิค้าอฐิสแีดงทเีคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ 

ตงัอยู่รมิแม่นําของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปปิง รา้นอาหาร 

และสถานบนัเทงิทใีหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของทรีะลกึททีนัสมยั เสอืผา้แฟชนั 

รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และรา้นขนมหวานแลว้ ยงัมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถส์ําหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพอืชมววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

จากนนันําท่านนัง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สงู  เมตร 

ตงัอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ 

ในวนัททีอ้งฟ้าโปร่งทงักลางวนัและกลางคนื สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทงีดงาม 

ซงึเป็นววิทวิทศัน์ทงีดงาม ตดิอนัดบั ใน ของญปีุ่ น 
 

เยน็  รบัประทานอาหารกลางเยน็ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพกั  HOTEL KOKUSAI HAKODATE หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัทีสาม ตลาดเช้าฮะโกะดะเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตบาชิ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ชมหมสีีนําตาล – 

หบุเขานรกจิโกกดุานิ - ทะเลสาบโทยะ - เมอืงซปัโปโร  
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 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านสู ่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีนืทปีระมาณ  ช่วงตกึ 

เปิดเปิดเป็นประจําทุกวนั ตงัแต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทยีงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เช่น 

ปคูานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทงัผลไมต้่างๆ 

บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทนิียมทสีุดคอื Uni-Ikura Domburi 

(ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเลและไขป่ลาแซลม่อน) นําท่านสู ่ ท่าเรือเมอืงฮาโกดาเตะ หรือ 

ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรอืแรกทเีปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 

 ในช่วงสนิสุดยุคญปีุ่ นแบ่งแยก ดงันันทาํใหม้ผีูค้า้จาํนวนมากจากรสัเซยี จนี 

และประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถนิฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ 

สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดร้บัอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวนัตก โดย 

ปัจจบุนัยงัคงมอีาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้หน็วฒันธรรมของเมอืงนีไดเ้ป็นอย่างด ี

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดนิทางสู่ ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) นําท่านเขา้ชม 

สวนหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทเีพาะพนัธุ์หมสีนํีาตาล 

นักท่องเทยีวสามารถเยยีมชมลูกหมสีนํีาตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส 

และมหีมโีตเตม็วยัทไีม่ดุร้ายโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทยีว เป็นภาพทน่ีารกัน่าเอน็ดูทเีดยีว 

หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านกีส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์

ซงึจะมองเหน็หมสีนํีาตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลนิของหมผี่านรูระบายอากาศเลก็ๆ 

นอกจากนียงัยงัขายขนมปัง และแอปเปิล ใหน้กัท่องเทยีวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย จากนนันําท่านสู่ 

หบุเขานรกจิโกกดุานิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี 

เป็นหุบเขาทงีดงาม 

นํารอ้นในลําธารของหุบเขาแห่งนีมแีร่ธาตุกํามะถนัซงึเป็นแหล่งต้นนําของย่านบ่อนํารอ้นโนโบรเิบทสึ

นนัเอง หลงัจากนนัทําทุกท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบโทยะ(Toya Lake) 

ความพิเศษทีน่าสนใจของทะเลสาบโทยะ กค็อื 

ในช่วงฤดหูนาวนนันําในทะเลสาบจะไม่จบัตวักนัเป็นนําเเขง็เเต่อย่างใด เพราะมอีุณหภูมทิคี่อนขา้งสูง 
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โดยกลางทะเลสาบจะมเีกาะขนาดเลก็ๆ ตงัอยู่ตรงกลาง ชอืว่า เกาะนากาจมิะ 

โดยเป็นจุดทนีงัท่องเทยีวใหค้วามสนใจในการมาท่องเทยีวชมไมน้่อย 

เเละเป็นจุดเเวะพกัของเรอืล่องทะเลสาบโทยะ ซงึนับว่าเป็นกจิกรรมทเีป็นทนิียมของนกัท่องเทยีว 

นอกจากนีเเลว้กย็งัมทีงัในส่วนของการเดนิเล่น หรอืเช่าจกัรยานปันรอบทะเลสายเเห่งนี และ 

นําท่านเดนิทางกลบัเมืองซปัโปโร 

คาํ  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

ทีพกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี ตลาดเช้านิโจ - หอนาฬิกา - ตึกเก่ารฐับาล - สวนโอโดริ – Duty Free A&S Sapporo – โอตาร ุ– 

คลองโอตาร ุ– พิพิทธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ช้อปปิงทานุกิโคจิ  

   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
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09.30 น. นําท่านสู ่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี 

ตลาดปลาใจกลางเมอืงซปัโปโร แมม้ขีนาดไม่ใหญ่มากแต่ดว้ยทอียู่กลางเมอืง 

เดนิทางสะดวกและสนิคา้ครบครนั จงึเป็นทนิียมของนกัท่องเทยีวญปีุ่ นและต่างชาตจิาํนวนมาก 

ตลาดปลาแห่งนีประกอบไปดว้ยรา้นจําหน่ายอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ รา้นจาํหน่ายสนิคา้แปรรูป ต่างๆ 

หา้มพลาด!!! สาํหรบัผูท้ชีนืชอบรสชาตขิองปูขนยกัษ์ อนัเลอืงชอืแห่งเกาะฮอกไกโด 

ทตีลาดแห่งนีท่านจะเหน็ปูขนตวัเป็นๆ ว่ายนําในตู ้ ทตีอ้งบอกว่าราคาไม่แพง หรอื จะเป็น 

หอยเชลย่าง ททีานกบัโชยุ นอกจากนี ยงัมรี้านอาหารทอียู่ดา้นหลงัผา้ม่านใสๆ กนัฉาก 

หากท่านอยากทานอาหารปรุงสุก 

สดใหม่กส็ามารถออเดอรด์า้นหน้าและเขา้ไปรอนงัรบัประทานดา้นหลงัไดเ้ลย 

ก่อนจะอมิกนัยงัมเีมล่อนสสีม้หวานฉํา ทมีาทานปิดทา้ยอกีดว้ย  

จากนนันําท่าน ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรือภาษาญีปุ่ นเรียกว่า 

Sapporo Tokeidai) 

เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีกัษณะเป็นอาคารไมท้มีหีลงัคาสแีดงและผนังสขีาวถูกออกแบบและบรจิาคใ

หโ้ดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ.  

เป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรข์องเมอืงซปัโปโร สาํหรบัตวันาฬกิาถูกตดิตงัในปี 

ค.ศ.  จากบรษิทั E. Howard & Co. เมอืง Boston และในปี ค.ศ.  

หอนาฬกิาแห่งนถีูกกําหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทสีําคญัแห่งชาตอิกีดว้ย จากนนันําท่านชม 

ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า (ด้านนอก)(Former Hokkaido Government Office) 

เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี  

นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนงึในไม่กอีาคารของญปีุ่ นในสมยันัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 

ดา้นหน้ามสีญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจด็แฉก และสวนหย่อมทร่ีมรนื เรยีงรายดว้ยต้นซากุระ 

และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งนีเคยเป็นททีาํการรฐับาลทอ้งถนิสมยับุกเบกิเกาะฮอกไกโด 

ปัจจบุนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทํางานต่างๆ และหอสมุดเกบ็บนัทกึทางราชการ 

หลงัจากนนันําท่านเดนิทางสู ่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

นาท)ี สวนสาธารณะทผี่านย่านใจกลางเมอืงบรเิวณถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ .  กม. คาํว่า 

โอโดร ิ ในภาษาญปีุ่ นมคีวามหมายว่า ทางเดนิทกีวา้ง ในอดตีเมอืครงัเรมิวางผงัเมอืง 

ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญ่ใจกลางเมอืง ก่อนทจีะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา 

ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี ยงัเป็นทตีงัของ ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์ (TV Tower) 

(ราคาค่าทวัรไ์ม่รวมค่าขึนลิฟท์ TV Tower) และใกลเ้คยีงยงัมสีถานททีน่ีาสนใจ เช่น 

พพิธิภณัฑจ์ดหมายเหตุนครซปัโปโร เป็นต้น ในแต่ละปีจะมงีานมากมายมาจดัทสีวนสาธารณะแห่งนี 
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เช่น งานเทศกาลหมิะซปัโปโร เทศกาลดอกไลลกัซปัโปโร และกจิกรรมตน้ไม ้ ดอกไม ้

สวยงามตามฤดูกาล 

จากนนันําท่าน อสิระชอ้ปปิง ณ ดิวตีฟรี (Duty Free)  ใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษ ี

ไม่ว่าจะเป็นเครอืงประดบั อญัมณีหรูหราหรอืสนิคา้แบรนดเ์นม ตงัแต่เครอืงหนงั นําหอม เครอืงสําอาง 

และเครอืงดมืแอลกอฮอล์ กฎเกณฑ ์ ดา้นสทิธใินการซอืหรอืนําเขา้สนิคา้ปลอดภาษอีากร 
ช่วยใหลู้กคา้ทุกท่านทเีดนิทางมาสามารถซอืสนิคา้ต่างๆ ไดม้ากขนึแต่จ่ายน้อยลง 

และไดส้นิคา้ทตีรงตามรสนิยม 
   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

 

 

 

13.00 น. นําท่านสู ่ เมืองโอตาร ุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคญัสําหรบัซปัโปโร 

และบางส่วนของเมอืงตงัอยู่บนทลีาดตําของภูเขาเทง็งุ ซงึเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีชีอืเสยีง 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) เดนิชม คลองโอตาร ุ (Otaru Canal) หรอื โอตารุอุนงะ 

มคีวามยาว .  กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ 

โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท์!!! เดินชมคลอง 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนีสรา้งเมอืปี  โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล 

เพอืใชส้าํหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเกบ็ไวท้โีกดงั 

แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนึงเพอืทาํถนนหลวงสาย  

แลว้เหลอือคีรงึหนึงไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว 
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มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ  เมตร จากนนันําท่านสู่ 

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping Street) 

ถนนสายหลกัของโอตารุทถีูกอนุรกัษ์ไวอ้ย่างด ี อาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตล์ตะวนัตก 

ทเีรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ พพิทิธภณัฑแ์ละอาคารประวตัศิาสตรม์ากมาย เข้าชม 

พิพิทธภณัฑก์ล่องดนตรี (Music Box Museum) พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น 

หนึงในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีุดของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญปีุ่ น 

โดยตวัอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงามและถอืเป็นอกีหนงึในสถานทสีาํคญัทางประวตัศิาสตรเ์มอืง 

ไฮไลท์!!! หน้าอาคารหลกัของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี มี นาฬิกาไอนํา (Steam Clock) 

ปัจจบุนัมเีพยีง  เรอืนในโลกคอืทเีมอืงแวนคเูวอร ์ ประเทศแคนาดา กบัทเีมอืงโอตารุแห่งนี 

นาฬกิาจะเล่นเพลงและปล่อยไอนําออกมาทุกๆ  นาท ี

ถอืเป็นจุดแลนด์มารค์อกีหนึงจุดทมีาโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานทดีงักล่าวขา้งต้นนนั 

ยงัมรีา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ทรีะลกึอกีมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO 

ทภีายในนอกจากจะจําหน่ายขนมแลว้ยงัเป็นรา้นกาแฟ ทหีากท่านเดนิชอ้ปปิงมาเหนือยๆ 

สามารถแวะมาพกัผ่อนจบิเครอืงดมื พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นนีได ้ รา้น Rokkatei โกดงั 

โรงงานผลติขนมของฮอกไกโด ดา้นในมจีาํหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ 

และของฝากของขนึชอืของเมอืงโอตารุ อกีทงัสามารถซอืสนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย 

และขา้งๆกนัยงัม ี รา้น Kitakaro โกดงัผลติขนมอกีรายหนึง รา้นนเีน้นในสว่นของขนมสด อาท ิ

ซอฟท์ครมี เคก้ตน้ไม ้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั 

เขา้ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) ตงัอยู่ในเมอืงโอตารุ 

เมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 

โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื 

แต่ปัจจุบนันีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน 

ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเก่าแก่ทสีุดของเมอืง โดยก่อตงัขนึตงัแต่ปี  

ท่ามกลางโรงเป่าแก้วทมีอียู่มากมาย 

และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีุดของโรงงานแห่งนีกค็อืโคมไฟแก้วและลูกบอลแกว้นนัเอง 

นอกจากนียงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักท่องเทยีวดว้ย 

ใหท้่านอสิระถนนชอ้ปปิง ย่านทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) 

เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีนืททีงัหมด  บลอ็ก 

ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครอืงดนตร ี วดิโีอ 

โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย 

เนืองจากมเีกมเซน็เตอร ์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิ ร้าน  เยน 

นอกจากนนัทนีียงัมกีารตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

และเนืองจากรา้นคา้สว่นใหญ่มหีลงัคาคลุม ดงันัน ไม่ต้องกงัวลเรอืง ฝนหรอืหมิะ 

ท่านสามารถชอ้ปปิงไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 
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 รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (7) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาป ู   

ทีพกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   

 

    
 

วนัทีห้า ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานชอ็กโกแลต Ishiya Chocolate Factory – Mitsui Outlet – 

ลานสกีโคคไุซ – ช้อปปิงสึสึกิโนะ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

นําท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี 

หรอืเดมิชอื ศาลเจา้ซปัโปโร เปลยีนเพอืใหส้มกบั ความยงิใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด 

ศาลเจา้ชนิโตนีคอยปกปักษ์รกัษา 

ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

“Ishiya Chocolate Factory”เป็นโรงงานในเมืองซปัโปโรทีผลิตชอ็กโกแลตอนัเลืองชืออย่าง 

Shiroi Koibito คุ้กกีสอดไส้ไวท์ชอ็กโกแลต 

ทีทาํจากนมโคจากฮอกไกโดทีว่ากนัว่าอร่อยทีสุดในญีปุ่ น ทาํใหคุ้กกสีอดไสไ้วท์ชอ็กโกแลตอย่าง 

Shiroi Koibito มรีสชาตอิร่อยกลมกล่อมสุดๆ 

จนกระทงักลายมาเป็นของฝากยอดนิยมตดิอนัดบัสูงสุดของเกาะฮอกไกโด 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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 จากนนันําท่านเดนิทางสู่ ลานสกีโคคไุซ Kokusai Ski Resort 

**(ในกรณีทีหิมะหมดจะไปเพิมเวลาชอ๊ปปิงแทน) ลานสกทีมีชีอืเสยีงอกีแห่งหนึง 

ตงัอยู่ไมไ่กลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีกีจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิ สก ี สโนวบอรด์ 

รา้นอาหาร โรงเรยีนสาํหรบัสอนเล่นสก ี ใหท่้านไดเ้ล่นสกแีละสมัผสัหมิะขาวโพลน 

โดยหมิะทฮีอกไกโดนันไดช้อืว่าเป็นหมิะทมีคีวามปยุและนุ่มมากแตกต่างจากทอีนืๆ 

อสิระตามอธัยาศยั (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี) 

 นําท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปปิง “สึสึกิโนะ” ทมีรีา้นอาหารและแหล่งบนัเทงิอยู่รวมกนั ตามชนัต่างๆ 

ของหลายอาคารมากกว่า ,  รา้น! ในช่วงกลางคนืย่านนีจะมสีสีนั เตม็ไปดว้ยรา้นกนิดมื 

ทเีทยีวกลางคนืทใีหญ่ทสีุดในภาคเหนือของญปีุ่ นถงึเปิดดกึแต่ย่านนกีไ็ม่ไดน่้ากลวัอะไรบรรดาคลบับ

ารต์่างๆ สว่นหนึงจะอยู่ชนับนของอาคาร ต้องขนึลฟิตไ์ป 

ทาํใหน้กัท่องเทยีวสามารถหาร้านอาหารทานหรอืจะเดนิเล่นชมแสงสตี่างๆ ไดอ้ย่างไมต่้องกงัวล 

คาํ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ทีพกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีหก  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าแบบกล่องแจกทีสนามบิน (9) 

**เนืองจากไฟลท์บินออกเดินทางเช้ามาก ทาํให้ไม่สามารถรบัประทานอาหารเช้า ณ 

ห้องอาหารของโรงแรมได้ทนั ขออนุญาตจดัเตรียมอาหารกลอ่งสาํหรบัลูกค้าแทน 
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07.00 น. สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) 

10.00 น.    เหริฟ้าสู ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบินไทย (THAI 

AIRWAYS) เทยีวบนิท ีTG671 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครืองดืม บนเครอืง) 

15.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเตม็เปียม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สาํหรบัลกูค้าท่านทีไม่เอาตวัเครอืงบิน  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์ ,  บาท/ท่าน 

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสไมลเ์ท่านัน*  

** ทงันีหากสายการบินไฟลท์อินเตอรเ์กิดเทียวบินล่าช้า 

ทางบริษทัจะรบัผิดชอบเฉพาะสายการบินภายในประเทศทีเป็นสายการบินเครือเดียวกนักบัไฟล์

ทอินเตอร ์และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทาํการซือตวัภายในประเทศ  

เพอืประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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TG006 CTS-CTS  

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง.......................................................... 

ชอืผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร.......................................................................... 

จาํนวนผูเ้ดนิทางทงัหมด..............................คน   (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เดก็อายุตํากว่า  ปี..................ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัทใีชท้งัหมด..................หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือผู้เดินทาง (กรณุากรอกชือไทยและองักฤษอย่างถกูต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ลาํดบั ชือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาท ิ

อาหาร    ไม่ทานเนือววั          ไม่ทานเนือหมู      ไม่ทานสตัวปี์ก   ทานมงัสวริตั 

รายละเอยีดอนืๆ ...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

 

 

ข้าพเจ้ารบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รียบร้อยแล้ว 

 

ลงชือ.............................................................ผู้จอง 

 

(..............................................................) 


