
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สุดฟินกับห้องพักสุดหรูและสนุกสนานไปกับลานสกีท่ี  
Westin Rususu Hotel  
-พักในเมืองโอตารุวิวสุดแสนโรแมนติคให้ท่านได้ดื่มด่่ากับบรรยากาศ
ยามค่่าคืนOTARU Nord Hotel  
-ช้อปปิ้งจุใจย่านซูซูกิโนะและทานูกิโคจิที่MERCURE SAPPORO 
HOTEL 

GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO  
SNOW WINTER 6 วัน 4 คืน  

สายการบินไทย BY TG 



ก ำหนดกำรเดินทำง           05 – 10 / 14 – 19 / 21 – 26 มีนำคม 2561  
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม หรอืเทียบเท่ำ 

 เช้ำ เท่ียง เยน็ 
1 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - -  

2 สนำมบินชิโตเซะ  – ทะเลสำบชิโคตสึ –   สวนสตัวนิ์กเซ่มำรีนพำรค์ ชม
โชวเ์พนกวิน – แช่น ้ำแร ่– พกัสกีรีสอรท์ 

-  
 
WESTIN RUSUTSU HOTEL  
หรอืเทียบเท่ำ 

3 กิจกรรม ณ ลำนสกีภำยในโรงแรม – ภเูขำโยเต  – คลองโอตำร ุ– 
พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ – นัง่กระเช้ำเทก ุ   

   
OTARU NORD  HOTEL 
หรอืเทียบเท่ำ 

4 ตลำดปลำโจไก – อำคำรรฐับำลเก่ำ – โรงงำนชอ็คโกแลต –  
งำนแสดงไฟเมืองซปัโปโร – บุฟเฟ่ตป์ู 3 ชนิด    

MERCURE SAPPORO 
HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

5 อิสระช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ –  ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบสับริกำร  
 

- - MERCURE SAPPORO 
HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

6 เนินพระพทุธเจ้ำ – มิตซุยเอ้ำตเ์ลท็ – สนำมบินชิโตเซะ – กรงุเทพฯ 
  

-  



 21.00 น.          กรุป๊ทวัรพ์ร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 
ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เชค็อนิและสมัภาระในการเดนิทาง  

 23.45 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

08.20 น.  เดนิทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและ
ศุลกากร 
น าท่านชม ทะเลสำบชิโกสึ(Lake Shikotsu) ตัง้อยูใ่กล้ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya เรยีกไดว้่า
เป็น  สถานที่ที่โดดเด่นมากของอุทยานแห่งชาติชโิกสโึทย่า(Shikotsu- Toya National Park)
เลยก็ว่าได้ แต่ละปีๆมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมแนวธรรมชาติหลัง่ไหลเข้ามาชมความงามยงั
ทะเลสาบแห่งนี้ไม่น้อย  จะว่าไปแล้วจรงิๆทะเลาสาบชิโกสแึละทะเลสาบโทยะทัง้สองถือก า
เกิดขึน้จากภูเขาไฟที่พงัทลายลงมาหลงัจากเกิดการระเบดิขึ้นเหมอืนๆกนั แถมปัจจุบนัก็ยงั
เป็นที่นิยมสูสกีนัทีเดยีว ทะเลสาบชโิกสนึัน้ล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมาย   ซึ่งหนึ่งในนัน้คอื 
“ภเูขาไฟทารเูมะ(Mount Tarumae)W ทีป่ะทุครัง้ล่าสุดในปี ค.ศ. 1981 นี่แหล่ะ บรเิวณตรงน้ียงั
สามารถปีนขึน้ไปไดใ้นระยะสัน้ๆแบบสบายๆ เพื่อที่จะขึน้ไปชมววิเหนือทะเลสาบได้อกีนะคะ 
เพยีงแต่ว่าจะไมส่ามารถเขา้ใกลป้ล่องไฟไดเ้นื่องจากก๊าซพษิทีม่อียู่มากนัน่เอง 

          เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูกระทะร้อน 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ นิกเซ่มำรีนพำรค์ (Nixe Marine Park) พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในเกาะฮอกไกโด 
มสีตัว์น ้า  มากมายทีน่่ารกั นกเพนกวนิ โชว์แมวน ้า และโชวป์ลาโลมา อุโมงคใ์ต้น ้าเพื่อดูปลา
ฉลามและสตัวท์ะเลอนุรกัษ์ทีห่ายาก  
 
 
 
 
 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  WESTIN RUSUTSU HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 

วนัท่ี 2 สนำมบินชิโตเซะ  – ทะเลสำบชิโคตสึ –  
สวนสตัวนิ์กเซ่มำรีนพำรค์ ชมโชวเ์พนกวิน – แช่น ้ำแร่ – พกั
สกีรีสอรท์ 

- เท่ียง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/lake-toya/


ค ำ่                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม BUFFET  
 น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสขุภำพและ

ผิวพรรณท่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้น าท่านสู่ ลำนสกี ที่มชีื่อเสยีงของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้สนุกกบักจิกรรมฤดูหนาว

มากมายใหท้่านไดส้นุกกนัแบบเตม็อิม่ อาท ิกระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหมิะ, ขบัรถ 
Snow Mobile ส าหรบัคนทีช่ื่นชอบความเรว็, ขีย่าน Snow Segway ซิง่ไปใหท้ัว่รสีอรท์, ไปเล่น 
Snow Rafting ทีม่หีน้าตาคลา้ยบานานาโบต้ของบา้นเราแต่เล่นกนับนหมิะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้ ภเูขำโยเท(Mount Yotei) หรอืทีห่ลายๆคนรูจ้กักนัในชื่อ “ฟูจแิห่งฮอกไกโด” ตัง้อยู่ใน  
เมอืงนิเซโกะของจงัหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) ฉายาทีไ่ดม้ากน่็าจะเกดิจากการมรีปูทรงกรวยที่
สมบรูณ์แบบเดยีวกบัภเูขาไฟฟูจ ิแต่สงูน้อยกว่า จงึมชีื่อเล่นว่า “ฟูจน้ิอย”นัน่เอง โดยภเูขาแห่ง
นี้นับว่าเป็นสถานทีท่ีม่ชี ื่อเสยีงมากๆของเมอืงเลยกว็่าได ้แต่บอกเลยว่าถ้าที่ภูเขาโยเทแลว้คดิ
ว่าเมอืงนิเซโกะจะมดีแีค่นี้ก็ผดิเลย เพราะอีกอย่างทึ้นชื่อมากๆก็คอืการเป็นเมอืงแหล่งสกีรี
สอร์ท โดยสถานที่เล่นสกีจะอยู่รอบๆภูเขา Niseko Annupuri หรอื Niseko United นอกตัว

วนัท่ี 3 
 

 

กิจกรรม ณ ลำนสกีภำยในโรงแรม – ภเูขำโยเต  –  
คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ 
– นัง่กระเช้ำเทก ุ   

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



เมือ ง  สามารถแบ่ ง เป็ น  4 โซน  ได้ แ ก่  Annupuri, Niseko Village, Grand Hirafu และ 
Hanazono ซึง่บอกเลยว่าดงีามทัง้นัน้ 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูเซท็ปลำฮกเกะ  
    ร้ำนดงัในต ำนำนเมืองโอตำร ุATSOUKA  
 
 
 
 
 
 

คลองโอตำรุ เป็นคลองที่ยาว1,140 เมตรในฮอกไกโด เชื่อมระหว่างแนวชายฝัง่ดัง้เดมิและ
พืน้ทีน่อกฝัง่ทีไ่ดม้กีารบุกเบกิ สรา้งเสรจ็ในปี 1923 แมค้ลองเคยเป็นสถานทีข่นถ่ายสนิคา้จาก
เรอืจ านวนมาก พืน้ทีน่ี้ตกต ่าลงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ต่อมา ครึง่หนึ่งของคลองถูกถม และ
ปรบัเปลี่ยนเป็นทางเดนิที่มโีคมไฟแก๊สจนเป็นแบบในปัจจุบนั มคีลงัสนิค้าจ านวนมาก ซึ่งท า
จากอิฐและหินซัปโปโร เหลืออยู่ทัง้สองฝัง่ของคลองโอตารุ ท าให้นึกถึงการด าเนินชีวิตใน
สมยัก่อน ปัจจบุนั คลงัสนิคา้เหล่านี้น ามาใชเ้ป็นรา้นอาหารและอื่น 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี รา้นนี้มชีื่อว่า Otaru Orgel Emporium ทีน่ี่เป็นแหล่ง
รวบรวมกล่องดนตรสีารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชัน้ 
ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ใน
ปี 1910โดยไดร้บัอทิธพิลจากชาวยโุรปทีเ่ขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ในสมยัก่อน จนในปัจจุบนักลายมา
เป็นแหล่งผลติกล่องดนตรทีี่มอีายุ  รอ้ยกว่าปีทีโ่ด่งดงัที่สุดของญี่ปุ่ นเลยก็ว่าได้ภายในบรเิวณ
ชัน้ 1 ซึ่งมพีื้นที่มากทีสุ่ดจะเป็นโซนจ าหน่ายของที่ระลกึและกล่องดนตรสี าเรจ็รปูที่มลีวดลาย
ต่างๆให้เลอืกตามความสนใจบรรยากาศภายในรา้นตกแต่งด้วยแสงไฟสสี้มนวลให้ความรูส้กึ
อบอุ่นโรแมนตกิ จะสงัเกตได้ว่ามคีู่รกัชาวญี่ปุ่ นหลายคู่เดนิจูงมอืกนัมาเลอืกซื้อกล่องดนตรคีู่
กนัเพื่อเป็นของที่ระลกึระหว่างกนั เหน็แล้วแอบอจิฉาความหวานของคนมคีู่จรงิๆ นอกจากนี้
ดา้นหน้าพพิธิภณัฑย์งัม ี“นำฬิกำไอน ้ำ  โบรำณ (Stream Clock)”สไตลอ์งักฤษ ที่เหลอือยู่
เพี ย ง  2 เรือ น บน โลก เท่ านั ้น  ซึ่ ง เป็ น ขอ งที่ ร ะลึก ที่ เมื อ ง  Vancouver มอบ ให้ แ ก่
เมอืง Otaru นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้ าประกอบกับมีเสียงดนตรดีงัขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับ
นาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหน่ึงทีป่ระเทศแคนนาดา 

https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/otaru/kanko/484/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/sapporo/
https://www.japanhoppers.com/th/hokkaido/otaru/kanko/484/


น าท่าน นัง่กระเช้ำภูเขำเทนงุ (Tenguyama Ropeway) ตัง้อยู่ที่บรเิวณด้านล่างของภูเขา
เทนงุ ภายในเมอืงโอตารุ (Otaru) โดยกระเช้าแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะได้เห็นวิว
สวยๆของเมอืงแบบเต็มๆตา แถมยงัจะได้สมัผสัธรรมชาติแบบเต็มๆปอดอีกต่างหาก ตัว
กระเชา้เองจะสามารถขึน้ไปยงัยอดเขาเทนงุ ทีค่วามสงู 271 เมตร ใชเ้วลาเพยีง 4 นาทเีท่านัน้ 
ถอืว่าเป็นการใช้เวลาที่น้อยๆมากๆและเป็นวธิทีี่สะดวกแบบสุดๆในการขึน้ไปยอกเขาเทนงุ
ด้วยล่ะค่ะ ทัง้ระหว่างขึ้นและเมื่อขึ้นไปแล้วนัน้เราจะได้เห็นววิทวิทศัน์ที่สวยมากๆแบบ 360 
องศา โดยจุดนี้นับว่าเป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็นเมอืงโอตารุ ท่าเรอื และอ่าวอิชกิารไิด้
ทัง้หมด ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากนี้ยงัมีร้านขายของที่ระลึก และ
ภตัตาคารหรสู าหรบัรบัประทานอาหารและชมววิไปพรอ้มๆกนั 

 ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูชำบสูไตลญ่ี์ปุ่ น  
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม OTARU NORD  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดปลำโจไก ทุกเช้าจะมผีกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลาย
แหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาที่จบัมาสดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมอืงซปัโปโร 
ตลาดทีผู่ก้ระจายสนิคา้ไปซือ้อยู่ถดัไป ส่วนตลาดทีเ่ปิดส าหรบัประชาชนทัว่ไปคอืทีน่ี่ตัง้แต่รา้น
ขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตากแหง้เคม็ และอื่นๆ เรยีงรายกว่า 60 รา้น 
มวีตัถุดบิสดใหม่คดัสรรมาอย่างดใีห้เลอืกหาตัง้แต่ 6 โมงเชา้ นอกจากนี้ ยงัพรัง่พรอ้มไปดว้ย
รา้นอาหารทัง้รา้นซูชแิละรา้นอาหารชุดทีใ่ชว้ตัถุดบิจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดูกาลนัน้ๆ 
ในราคายอ่มเยาว ์

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูเซท็ปลำดิบ 

วนัท่ี 4 ตลำดปลำโจไก – อำคำรรฐับำลเก่ำ – โรงงำนชอ็คโกแลต – 
งำนแสดงไฟเมืองซปัโปโร 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้ ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office Building) 
สถานที่ทางราชการที่ส าคญัในยุคสมยัก่อนที่ตัง้อยู่ที่เมอืงซปัโปโร(Sapporo) นับเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กีอ่าคารของญี่ปุ่ นในสมยันัน้เชยีว ซึง่เมื่อก่อนเคา้จะนิยมสรา้งสิง่ปลูก
สรา้งทีใ่หญ่โตขนาดนี้กนัทีน่ี่เลยจะโดดเด่นมาแต่ไหนแต่ไร สิง่หนึ่งทีท่ าให้อาคารมเีอกลกัษณ์
เฉพาะกจ็ากการทีม่สีไตลก์ารสรา้งแนวอฐิแดงดูแลว้จะอารท์ๆใหค้วามรูส้กึไม่เป็นทางการมาก
เกนิ รปูแบบด้านนอกอาจจะเน้นผสมผสานตะวนัตกอยู่มากทเีดยีวค่ะ โดยที่นี่นัน้ถูกสรา้งขึน้
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอยา่งหรหูรา ดา้นหน้ามสีญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรปูดาวเจด็
แฉก และสวนหย่อมทีร่่มรื่น เรยีงรายดว้ยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย เรยีกได้ว่าช่วงฤดูใบไม้
ผลบิรเิวณแถวๆอาคารนี้สวยไมแ่พท้ีไ่หนๆในเมอืงเลย 
น าท่านสู่ โรงงำนช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ(Shiroi Koibito Park)ตัง้อยู่ที่เมืองซปัโปโร
(Sapporo)  เชื่อเลยว่าแค่รูว้่าเป็นโรงงานชอ็ปโกแลตสาวๆสายหวานกน่็าจะกรีด๊กร๊าดกนัแล้ว
ใช่มัย้ จะฟินขึ้นไปอีกระดับก็ตรงโรงงานแห่งนี้ย ัง เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัท
ชอ็กโกแลตของทอ้งถิน่ ผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ชื่อของบรษิทั คอื คุก้กี้ Shiroi Koibio คุก้กี้เนยสอดไส้
ชอ็กโกแลตขาวที่กนิไปทแีทบละลายกบัความอร่อย ซึ่งถือเป็นของฝากที่นิยมของฮอกไกโด
เชยีว ยิง่ช่วงฤดูหนาวจะยิง่สวยมากกว่าปกตหิลายเท่า เพราะในช่วงหน้าหนาวนัน้ที่โรงงาน
แห่งนี้จะมกีารเปิดไฟ Illumination ดว้ยตกึเป็นอาคารสไตลย์ุโรปจงึท าใหบ้รรยากาศนัน้เหมือน
หลุดไปเดนิอยูใ่นเมอืงโรแมนตคิของยโุรปเลยกว็่าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้พาท่านชม Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลทีม่อีายเุก่าแก่จดัขึน้ครัง้แรกใน
ปี  1981 ดว้ยการประดบัไฟกว่า 1,000 ดวงทีส่วนสาธารณะโอโดร ิในขณะนัน้ใชพ้ืน้ทีไ่ปเพยีง 
2 โจเมะ (Odori Park 2-chome Plaza) และมกีารจดังานติดต่อกนัเรื่อยมาปัจจุบนั Sapporo 
White Illumination ถอืเป็นน็น็นเทศกาลฤดหูนาวทีม่คีวามยิง่ใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ
ญี่ปุ่ น มกีารขยายพื้นที่จดังานและเพิม่จ านวนดวงไฟประดบัมากขึน้ในทุกๆ ปี จนเป็นที่นิยม



จากนักท่องเที่ยวทัว่สารทศิที่หลัง่ไหลเขา้มาอย่างไม่ขาดสาย โดยมกีารเนรมติสวนสาธารณะ
โอโดรใิหเ้ป็นพืน้ทีห่ลกัและสญัลกัษณ์ส าคญัของงานจนกลายเป็นสุดยอดงานเทศกาลฤดูหนาว
ราวกบัเสกเอาดวงดาวจากทอ้งฟ้าลงมาไวใ้นใจกลางเมอืงพรอ้มทัง้เพิม่กจิกรรมอื่นๆ เขา้ไปใน
พืน้ทีจ่ดังานเพื่อดงึดดูผูค้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำ่                รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ร้ำนนันดะ บฟุเฟ่ต์ป ู3 ชนิด พร้อมอำหำรทะเลสดๆ

และป้ิงย่ำงอ่ืนๆมำกมำย 
 
 
 
 

 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ          รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้น าท่าน อิสระท่องเท่ียวซปัโปโร หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงซปัโปโร ทางเราขอแนะน าสถานที่

ท่องเทีย่ว อาท ิ
ย่ำนทำนุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถอืว่าเป็นย่านชอ็ปป้ิงชื่อดงัของเมอืงซปัโปโร(Sapporo) ทีช่อบ
สุดๆกต็รงการทีเ่ป็นแหล่งชอ็ปป้ิงในร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรอืฝนตกเท่าไหร่กไ็ม่หวัน่ชอ็ป
ป้ิงไดแ้บบไม่มถีอย เพราะทีน่ี่นัน้เคา้จะมหีลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตรถ้านับ

วนัท่ี 5 อิสระช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ –  ซูซูกิโนะ ไม่มีรถบสับริกำร เช้ำ - - 



ง่ายๆก็ประมาณ 7-8 บล็อกได้ จนถงึแม่น ้า Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็นรอ้ยปี นับว่าเป็นตลาด
เก่าแก่ทีเ่ปิดตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 แมจ้ะเก่าแต่บอกเลยว่าเก๋ามากของกนิของใชเ้ดนิชอ็ปกนัอยา่ง
เพลิน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น 
เครื่องส าอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และรา้นอาหารให้เลอืกรบัประทาน
มากมายย่านนี้ ปัจจุบันมกีารจดัเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ในฤดูร้อน ซึ่งจะจดัขึ้น
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี แถวๆนี้ก็จะมีการประดับประดาไปด้วยไฟ และ
ตกแต่งอย่างสวยงาม เรยีกได้ว่าเป็นเทศกาลที่พาใหบ้รรยากาศภานในเมอืงและบรรยากาศกา
คา้ขายคกึคกัมากเป็นพเิศษ 

เท่ียง    อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  
ย่ำนซูซูกิโนะ (Susukino) นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบนัเทงิที่โด่งดงัมากที่สุดของเมอืง
ซปัโปโร(Sapporo) อกีทัง้ยงัเรยีกได้ว่าเป็นย่านบนัเทงิที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่ น 
บอกเลยว่าอยากมาบนัเทงิเรงิใจยามค ่าคนืสมัผสัไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่ นแท้ๆต้องมาทีน่ี่ใหไ้ด ้
เพราะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตู้ปาจงิโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น 
บางรา้นนี่เปิดจนถึงเที่ยงเที่ยงคนืหรอืมากกว่านัน้ก็ม ีแต่ถ้าท้องหวิเรยีกรอ้งอยากลิ้มรสของ
อร่อยต้องมาต าที่รา้นก๋วยเตีย๋วราเมน Yokochoที่ตัง้อยู่บรเิวณซอยแคบๆแลดูลกึลบัซบัซ้อน 
ซึ่งบอกเลยว่าราเมน Yokochoนี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมาก อีกทัง้ยงัมรีา้นอาหารอีกเพยีบไว้ให้ได้
ลองเข้าไปแวะชมิรสชาติแบบคนซปัโปโรแท้ๆเค้ากินกนั ยิง่ช่วงที่พคีมากๆต้องยกให้ในฤดู
หนาวราวๆเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนี่ เพราะจะมกีารจดัเทศกาลหิมะยงัเป็นเจ้าภาพการ
แข่งขนัแกะสลกัน ้าแขง็ที่แถวย่านซูซูกโินะ เรยีกได้ว่าเป็นทเีดด็ของเมอืงซปัโปโรที่มชีื่อเสยีง
ระดบัโลก 

 ค ำ่                 อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
เนินแห่งพระพทุธเจ้ำ (Hill of the Buddha) ตัง้อยู่ที่เมอืงซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศ
ญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่ งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) 
สถาปนิกชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวลัพรติซเ์กอรท์ีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนิก โดยมลีกัษณะเป็น
เนินเขาลอ้มรอบรปูปัน้พระพุทธรปูมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตนั พืน้ทีท่ี่
ลอ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อกีทัง้รายล้อมด้วยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูรอ้นที่
จะสามารถเหน็ต้นลาเวนเดอรจ์ านวนกว่า 150,000 ต้นลอ้มรอบรปูปั้นพระพุทธรปู ซึง่เป็นการ
ผสมผสานที่ลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษยส์รา้งขึน้กบัความงดงามจากธรรมชาต ิมองดู
แลว้ประหน่ึงเป็นผลงานศลิปะชัน้เอกทีห่าดไูดเ้ฉพาะทีน่ี่เท่านัน้ 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 6 เนินพระพทุธเจ้ำ – มิตซุยเอ้ำตเลท็ – สนำมบินชิโตเซะ-กรงุเทพฯ เช้ำ เท่ียง - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูหม้อไฟ  
 
 
 
 
 
 
 

  น าท่านสู่ มิตซุย เอ้ำท์เลท็ มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในฮอก
ไกโด ตัง้อยู่ที่เมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทิศตะวนัออกซปัโปโร ภายในห้างมรี้านค้าแบ
รนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นค้าปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นัง่ และรา้น
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงสนิค้า
แบรนดม์ากมาย อยา่งเพลดิเพลนิ  

     น าท่านเดนิทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 
      18.00 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 681 
       23.50 น.           เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

มีนำคม 2562 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 39,900 36,900 36,900 33,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 



 
 
 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรบัภำษีน ้ำมนัข้ึน หำก

ทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทำงบริษทั จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 กก. 
 บรกิารน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บรกิาร WIFI บนรถ 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดอืน – ไมถ่งึ 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  500,000 
บาท ...)  

 

 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าสายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
 

 
 
 
 

เมือ่ท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึน้อยูก่บั
ช่วงเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ  

 

 
 
***กรณุำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 



หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทกุอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไมเ่กบ็ค่าใชจ้า่ย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้า่ย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ กต็าม ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด*** 

 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษิัททวัรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครือ่งบนิไป
แลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั  
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้ง
คู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสมัภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
  
    ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ท้องเครื่องบนิ  คอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได้ (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  
   กรณีทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สมัภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านต้อง
ช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 
 



หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรท่ีเดินทำงต้องรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่
ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความ
ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคภียั  ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิ
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณดีงันี้ 
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผู้เดนิทาง เดินทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มเดนิทาง  
** กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่
ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกิดเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 

 
 


