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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเสะ (TG670 : 23.45-08.30)  X X X  

2 
สนำมบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิ
โกะคุดำนิ – เมืองฮำโกดำเตะ – โกเรียวคะคุ ทำวเวอร ์– 
น่ังกระเช้ำภูเขำฮำโกดำเตะ  

   KOKUSAI HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ  

3 
ตลำดเช้ำเมืองฮำโกดำเตะ – โกดังอิฐแดงคำเนโมริ – 
เนินฮำจิมังซำกะ – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสุ  
(กระเช้ำไฟฟ้ำ) – ฟำรม์หมี – จุดชมวิวไซโล 

   TOYA SUNPALACE RESORT 
& SPA หรือเทียบเท่ำ  

4 

เมืองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำ
โบรำณ – โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ – เมืองซัปโปโร – โรงงำน
ช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปป้ิงสถำนีรถไฟซัปโปโร – ภูเขำ
โมอิวะ  

   KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 เนินพระพุทธเจ้ำ – เมืองคิตะฮิโรชิม่ำ – มิซุย เอ้ำเล็ทต ์
– เมืองซัปโปโร – ถนนช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ – ย่ำนซูซูกิโนะ 

   KEIO PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 สนำมบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (TG671 : 10.3 0-15.30)   X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,000  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดินทำง 
 

 
 

21.00 น.  พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคำนเ์ตอร ์
D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

23.45 น. เหินฟ้าสู่ สนำมบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG670   
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 
 
 
 

08.30 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ สถานท่ีตากอากาศท่ีถือไดว้่ามีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็น
แหล่งบ่อน า้พรุอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด เมืองนีม้ีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน ชื่อเมืองนัน้มาจากภาษาของชาว
ไอนุ (ชนเผ่าพืน้เมือง) ซึ่งมีความหมายว่าแม่น า้สีเขม้ น าท่านชม หุบเขำนรกจิโกะคุดำนิ ตัง้อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติชิคตสึ-โทยะ ภายในบริเวณหบุเขาแห่งนีป้ระกอบดว้ยบ่อน า้พรุอ้นนอ้ยใหญ่รวมถึงบ่อโคลนและล าธารซึ่งมี
แรธ่าตกุ ามะถนัจากภเูขาไฟที่ยงัไม่ดบั  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮำโกดำเตะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองท่ีล้อมรอบไปด้วยทะเลมี

ธรรมชาติท่ีสวยงาม ซึ่งในปีอนัเซอิท่ี 6 (ค.ศ. 1859) เมืองฮาโกดาเตะแห่งนีไ้ดเ้ปิดเป็นท่าเรือส าหรบัการคา้ระหว่าง
ประเทศเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่ นพรอ้มกับท่าเรือโยโกฮามาและท่าเรือนางาซากิ  จึงมีกล่ินอายวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติอยู่ดว้ย 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเสะ  

วันที่สอง สนำมบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกะคุดำนิ – เมืองฮำโกดำเตะ – โกเรียวคะคุ   
 ทำวเวอร ์– น่ังกระเช้ำภูเขำฮำโกดำเตะ 

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
กระเช้ำภูเขำฮำโกดำเตะ ชมวิวที่สวยทีส่ดุ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น ระดับมิชลิน 3 ดำว  
ตืน่ตำกับกระเช้ำ ภูเขำไฟอุสุ ทวิทัศนอ์ลงักำรและธรรมชำติสดุย่ิงใหญ่ ที่พลำดไมไ่ด ้ 
ถ่ำยรูปเช็คอินกับน้องหมสีีน ้ำตำลอย่ำงใกล้ชิด ทีจ่ะท ำให้คุณหลงรัก 
เขำโมอิวะ จุดชมเมืองซัปโปโรแสนสวยและโรแมนติกที่สดุในยำมค ่ำคืน  
Unseen Hokkaido ผลงำนสถำปัตยกรรมชิน้เอก ผสำนธรรมชำติอย่ำงลงตวั “Hill of Buddha” 
หุบเขำนรก จโิกะคุดำนิ สัมผัสบรรยำกำศของแหล่งก ำเนิดออนเซ็นชื่อดังที่สดุแห่งฮอกไกโด  
พเิศษ บฟุเฟ่ตข์ำปูยักษ ์+ ป้ิงย่ำง ระดับพรีเมี่ยม !!! 
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 น าท่านเดินทางสู่ โกเรียวคะคุ ทำวเวอร ์หอคอยท่ีท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทศันข์องเมืองฮาโกดาเตะได ้360 
องศา บริเวณนัน้หากมองลงมาท่านจะเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคะค ุมีรูปรา่งคลา้ยดวงดาว 5 แฉก มีความงดงาม
เป็นอย่างมาก โดยสามารถมาเยี่ยมชมไดท้กุฤด ู

  เมื่อถึงแก่เวลา น าท่าน น่ังกระเช้ำภูเขำฮำโกดำเตะ เพื่อชมวิวยามค ่าคืน โดยภเูขาอยู่ทางตอนใตข้องเมือง และมี
ความสงูถึง 334 เมตร ไดร้บัการยกย่องว่าสวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น ในคืนท่ีทอ้งฟ้าโปรง่จะเห็นวิวทศันียภาพ
ของเมืองฮาโกดาเตะทัง้เมืองไดอ้ย่างชดัเจน ภเูขาฮาโกดาเตะนีจ้ะมีลกัษณะรูปรา่งคลา้ยกบัววันอนหมอบ ดงันัน้จึง
มีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า กากิว ซงั (GAGYU SAN) 

 
 
 

 พักที่ KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ห้องอำหำรโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพ่ือผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงท่ีความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า => หำก
มำที่ญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น! 

 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ตลำดเช้ำเมืองฮำโกดำเตะ มีขายสินคา้นานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและผลไมส้ด รวมถึง
เสือ้ผา้และขา้วของเครื่องใชท่ี้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของชาวเมืองเป็นประจ าเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 รา้น ซึ่ง
นบัเป็นตลาดท่ีมีชื่อเสียงและมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด 
อิสระใหท่้านชอ้ปปิ้งตามอัธยาศัย ณ โกดังอิฐแดงคำเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณท์างการท่องเท่ียวไป
แลว้ อาคารท่ีเห็นถกูสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า (หลงัถกูไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี ค.ศ.1907) แต่
ยังคงเอกลักษณ ์มีความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ใหค้วามรูสึ้กถึงอาคารสไตลย์ุโรปท่ีตัง้อยู่เรียงราย
ริมอ่าว 

วันที่สำม ตลำดเช้ำเมืองฮำโกดำเตะ – โกดังอิฐแดงคำเนโมริ – เนินฮำจิมังซำกะ – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสุ 
   (กระเช้ำไฟฟ้ำ) – ฟำรม์หมี – จุดชมวิวไซโล  
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พาท่านชมวิวบริเวณ เนินฮำจิมังซำกะ เนินเขาท่ีลาดตัวลงไปจนถึงทะเลดา้นล่าง มีแนวตน้ไมส้องขา้งทางยาว
ตลอดจนถึงท่าเรือฮาโกดาเตะ วิวทอ้งทะเลและภูเขาท่ีปรากฏขึน้นัน้มีความสวยงาม จึงท าใหเ้ป็นหน่ึงในจุดท่ีนิยม
ใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรแ์ละโฆษณาต่างๆ ในหนา้รอ้นนัน้ตน้ไมจ้ะเป็นสีเขียวสด แต่ในฤดหูนาวช่วงท่ีใบไม้
รว่งและหิมะตก จะมีการประดบัไฟไวต้ามตน้ไม ้เป็นจดุชมเทศกาล Hakodate Light Up ท่ีมีชื่อเสียงอีกดว้ย 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโทยะ ทะเลสาบชื่อดังของญ่ีปุ่ น มีลักษณะกลมเส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร 
ตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติชิคตสึ-โทยะ มีกิจรรมรอ่งเรือ เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวปีละกว่า 4 ลา้นคน  บริเวณ
โดยรอบมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งทัง้น า้พรุอ้นกลางแจง้และถนนส าหรบัเดินเล่นท่ีมีรา้นขายของฝากตลอดสอง
ขา้งทาง มีเทศกาลดอกไมไ้ฟระยะยาวหรือ Toyako Long-run Fireworks Festival เทศกาลดอกไมไ้ฟท่ีจัดขึน้มา
ทุกปี ตัง้แต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม เป็นเวลา 6 เดือน ทุกคืนเวลา 20.45 น. ครัง้ละ 20 นาที ดอกไมไ้ฟท่ี
สวยงามจะลอยอยู่บนฟ้ารอบทะเลสาบโทยะ และท่ีจุดดอกไมไ้ฟก็เปล่ียนต าแหน่งไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็
จะเห็นดอกไมไ้ฟได ้

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่เดินทางสู่ ภูเขำไฟอุสุ (กระเช้ำไฟฟ้ำ))นั่งกระเชา้ขึน้ไปยงับริเวณยอดภเูขาไฟอสุ ุซึ่งมีการปะทคุรัง้ล่าสดุ

เมื่อปี ค.ศ. 2000 ระหว่างทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัน เมื่อถึง
บริเวณยอดเขาจะมีจุดชมทัศนียภาพระหว่างมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ บอก
เลยว่าวิวคุม้ค่าส าหรบัการขึน้ดู (ควำมสวยงำมขึน้กับสภำพภูมิอำกำศ) 
หลังลงจากกระเชา้ไฟฟ้า พาท่านสู่ ฟำรม์หมี ซึ่งตัง้บริเวณภูเขาไฟโชวะชินซนั (ใกลก้ับสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอสุุ) 
เป็นท่ีเพาะพนัธุห์มีสีน า้ตาล ท่ีมีการฝึกใหคุ้น้เคยกบัมนษุยเ์น่ืองจากจะเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมลกูหมีสี
น า้ตาลไดอ้ย่างใกลช้ิดผ่านกระจกใส มีหอ้งสงัเกตการณพ์ิเศษ “กรงมนุษย”์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน า้ตาลเดินผ่านไป
มาราวกบัเป็นพวกเดียวกนั ยงัมีกิจกรรมพิเศษคือป้อนอาหารใหห้มีดว้ยขนมปัง และแอปเปิ้ล 
หลงัจากนัน้ พาท่านแวะ ณ จุดชมวิวไซโล วิวทะเลสาบโทยะ  
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 พักที่ TOYA SUNPALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ห้องอำหำรโรงแรม 

หลังรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ เลือดลมเดินดี
เสริมสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ในสภาพคงท่ี 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ (เมืองโรแมนติค) ท่ีควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความส าคัญทางประวติัศาสตร์
แวะชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่ท่ีภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอิฐแดง แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม้ 
พิพิธภัณฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้
เป็นสมบติัของชาติ ไดเ้วลาอนัสมควร พาท่านถ่ายรูปท่ีระลึกกบั นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ นาฬิกาไอน า้สไตลอ์งักฤษท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ สงู 5.5 เมตร หนกักว่า 1.5 ตนั นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน า้ประกอบ
กบัมีเสียงดนตรีบอกเวลาซึ่งเหมือนกบัเสียงดนตรีท่ีวิหารเวสตม์ินสเตอรท่ี์กรุงลอนดอน โดยดงัขึน้ทกุๆ 15 นาที น า
ท่านสู่ โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ มีผลิตภณัฑท่ี์ท าจากแกว้ใหเ้ลือก ทัง้แกว้ท่ีเป่าใหเ้ป็นรูปสตัวน์านาชนิด สโนวบ์อล แกว้
น า้ แจกัน ถว้ย พวงกุญแจ ตะเกียงใหเ้ลือกอย่างจใุจ ท่ีโรงงานแห่งนีท่้านจะไดช้มกรรมวิธีการเป่าเครื่องแกว้ดว้ย
เทคนิคแบบต่างๆ ก็จะไดเ้ครื่องแกว้ท่ีออกมาในรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกนั 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของฮอกไกโด พาท่านเขา้ชม โรงงำนช็อกโกแลตอิชิยะ โรงงานผลิต

ขนมอนัเล่ืองชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุก้กีส้อดไสไ้วทช์็อกโกแลต ท่ีท าจากนมโคจากฮอกไกโดท่ีว่ากันว่าอรอ่ยท่ีสุด
ในญ่ีปุ่ นจนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด และท่านยังสามารถชม
อุปกรณก์ารผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจ าลองของโรงงานขั้นตอนการผลิต พรอ้มทัง้เลือกซือ้ช็อกโกแลตและขนมต่างๆ 
ไดอ้ีกดว้ย 

  
 
 

 
 
 
 
 
น าท่าน ช้อปป้ิงสถำนีรถไฟซัปโปโร ประกอบดว้ยหา้ง BIG CAMERA หา้ง DAIMARU ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับ
การชอ้ปปิ้งสินคา้อย่างจใุจ มีสินคา้หลากหลายเช่น นาฬิกาแบรนดห์รู กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล อุปกรณไ์ฟฟ้า เกมส ์
หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิง  กระเป๋า รองเท้า เสื ้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น น ้าหอม 
เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่ น รวมถึงซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บริเวณนั้นยังมีตึก JR TOWER จุดชมวิวตั้งอยู่ท่ีชั้น 38 
เรียกว่า T38 ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเ์มืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนักลางคืน 
โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ มีแสงไฟส่องสว่างจากย่านซูซูกิโนะ ท่ีตึก ESTA 

วันที่สี่     เมืองโอตำรุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ – โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ – เมืองซัปโปโร – 
โรงงำนช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปป้ิงสถำนีรถไฟซัปโปโร – ภูเขำโมอิวะ 
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ชัน้ 10 (BIG CAMERA)  เป็นศนูยร์วมรา้นราเมนขึน้ชื่ออยู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชิม อรอ่ยไม่แพต้รอกราเมนใน
ย่านซูซูกิโนะ 
จากนั้นน าท่านสู่ ภูเขำโมอิวะ ขึน้สู่จุดชมวิวบนเขา (531 เมตร) ท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวยามค ่าคืนท่ีงดงาม
ท่ีสุด ใหท่้านเพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพโดยรอบ ด่ืมด ่ากับวิวทิวทัศนแ์บบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรท่ี
เต็มไปดว้ยแสงไฟระยิบระยบั พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร 
 พักที่ KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านเดินเยี่ยมชมความงามแห่ง เนินพระพุทธเจ้ำ ผลงานเอกของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) เจา้ของ
รางวลัพริตซเ์กอร ์(ท่ีสดุรางวลัของสถาปนิก) ออกแบบโดยมี
ลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูป มีความสูง
มากถึง 13.5 เมตร ตัง้ในบริเวณสุสาน Makomanai Takino 
เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับความงดงาม
จากธรรมชาติอย่างลงตัว  เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ชื่ นชม
พระพุทธศาสนาท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแทจ้ริง อีก
จุดหน่ึงท่ีพลาดไม่ได้นั่นคือการเดินลอดอุโมงค์ จนถึงจุด
ประดิษฐานพระพุทธรูปจะเห็นรศัมีแสงแห่งฟ้า ไม่สามารถ
มองไดจ้ากทางดา้นนอก ซึ่งสถานท่ีแห่งนีน้ับว่าเป็นอีกหน่ึง 
Unseen Hokkaido ความมหศัจรรยอ์ย่างยิ่งในการเยือน 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่ำ จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปปิ้ง ณ มิซุย เอ้ำเล็ทต ์ท่ีรวบรวมสินคา้มากมาย 
รวมทัง้สินคา้ปลอดภาษี อาทิ Coach, Ralph Lauren ฯลฯ และอีกมากมายกว่า 130 รา้นใหท่้านไดเ้ลือกสรรตาม
อธัยาศยัหรือจะลองเลือกชม Hokkaido Local Farm Village ท่ีสดุของฟารม์ท่ีรวบรวมสินคา้ของฮอกไกโด ในแบบ
ท่ีทกุท่านไม่ควรพลาด 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร น าท่านไปยัง ถนนช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ ถนนชอ้ปปิ้งเก่าแก่ อายุกว่า 140 ปี 

ตลอดถนนจะมีรา้นคา้ต่างๆ เรียงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกรวมแลว้
กว่า 200 รา้น รวมถึงหา้งเพนกวิน้ (MEGA DON QUIJOTE) อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้  
น าท่านสู่ ย่ำนซูซูกิโนะ ย่านแสงสีท่ีไม่เคยหลับไหลแห่งฮอกไกโด แหล่งรวมความบันเทิง ทัง้เรื่องกิน ชอ้ป และ
เท่ียว มีรา้นอาหารมากมาย ยงัเป็นแหล่งท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงั รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo รวมถึงยงัมีตรอกราเมนอีกดว้ย 

วันที่ห้ำ   เนินพระพทุธเจ้ำ – เมืองคิตะฮิโรชิม่ำ – มิซุย เอ้ำเลท็ต ์– เมืองซัปโปโร – ถนนช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ –   
ย่ำนซูซูกิโนะ 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตข์ำปูยักษ ์3 ชนิด + ป้ิงย่ำง  
 **หมายเหตุ : ขาปูยักษ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล** 

 พักที่ KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG671  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร******** 
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 
 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทาง 
 

ราคาทัวรผ์ู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 
(25 ท่านออกเดินทาง) 

พักเด่ียวจ่ายเพิ่ม ราคาไม่รวมต๋ัว 

14 – 19 เมษำยน 2566 76,999 บำท / ท่ำน 11,500 บำท / ท่ำน 39,999 บำท / ท่ำน 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก   สนามบนิชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 
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1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนั้น) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพ่ิม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรน์ีเ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 21 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้

เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด,์ คนขับรถ รวม  1,000  บำทต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมลูค่าเพ่ิม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จท่ีถกูใหก้บับริษัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กครั้ง กรุณำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 
 


