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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรม B L D 

วนัที� 1 กรุงเทพ – สนามบินชิโตเสะ    

วนัที� 2 
สนามบินชิโตะเสะ – เมืองโนะโบะริเบทสึ –  

หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – จิโกกดุานิ – ออนเซน 
   

TOYA SUN PALACE 
HOTEL 

วนัที� 3 

โทยะ – นั�งกระเช้า ภูเขาไฟอุสุซาน –  

ฟาร์มหมีสีนํ1าตาล – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –                         

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร 
   

KEIO PLAZA HOTEL 
SAPPORO 

วนัที� 4 อสิระท่องเที�ยวตามอธัยาศัย เต็มวนั    
KEIO PLAZA HOTEL 

SAPPORO 

วนัที� 5 เมืองซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – กรุงเทพ     

TG 670 (23.30)    TG 670 (08.30) 
    

        BKKBKKBKKBKK                        CTSCTSCTSCTS    
  กรุงเทพฯ        ชิโตะเสะ 
 

TG 671 (15.30)   TG 671 (10.30) 

 

    16-20, 25-29 ตุลาคม 2562 



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ – สนามบินชิโตเสะ 

20.30 น. คณะพร้อมกนัที�ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั/น 4 เคาเตอร์ C สายการบินไทย           
พบเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและการเช็คอิน 

23.45 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 670 

 

วนัที�สอง สนามบินชิโตะเสะ – เมืองโนะโบะริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – จิโกกดุานิ – ออนเซน 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ           
รับสัมภาระเรียบร้อย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนะโบะริเบทสึ เพื�อนาํท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ หมู่บา้น  
ที�จาํลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมยัโบราณ ภายในพื/นที�ของหมู่บา้นมีทั/ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วดั 
ร้านคา้ หมูบ่า้นนินจา หมู่บา้นซามูไร และอื�นๆ อีกมากมาย โดยท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศเหมือนไดอ้ยูใ่น
หนงัญี�ปุ่นโบราณเลยที�เดียว นอกจากนี/ ยงัมีคนแต่งตวัเป็นพ่อคา้ ซามูไร นินจา เดินไปมาและสามารถชม   
การแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม จิโกกุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดธรรมชาติที�กระจายอยูเ่ต็มบริเวณ ซึ� งเกิดจากความ
ร้อนใตพ้ิภพที�ผดุขึ/นมาไมข่าดสาย ลดัเลาะไปตามเนินเขาเพื�อสัมผสักบับอ่โคลนอยา่งใกลชิ้ด 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 https://www.toyasunpalace.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คํ�า         บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ---ให้ท่านไดผ้อ่นคลายแบบญี�ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํ/ าแร่ร้อน หรือที�ชาวญี�ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซน(ONSEN) 

เพื�อคลายความเมื�อยลา้ และการแช่ออนเซนยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํให้เลือดลมสูบฉีด ผิวพรรณสดใสมีนํ/ ามี
นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึ/น--- 

 

วนัที�สาม โทยะ – นั�งกระเช้า ภูเขาไฟอุสุซาน – ฟาร์มหมีสีนํ1าตาล – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –                         

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํทุกทา่นนั�งกระเชา้ไฟฟ้า ภูเขาไฟอสุุซาน ภูเขาไฟอุสุซานเป็นภูเขาไฟซึ�งเป็นตน้กาํเนิดของทะเลสาบโทยะ 
นอกจากนี/ยงัเป็นภูเขาไฟที�ยงัไมด่บัแต่ยงัครุกรุ่นอยูต่ลอดเวลา ทั/งนี/ มีการศึกษาพบวา่ภูเขาไฟอุสุซานนั/นจะมี
การปะทุขึ/นมาอยา่งรุนแรงในทุกๆ 20-50 ปี นั�นจึงทาํให้ในบริเวณนี/มกัจะเกิดการเปลี�ยนแปลงทางภูมิทศัน์
อยูเ่สมอ ซึ� งครั/ งล่าสุดที�ภูเขาไฟอุสุซานระเบิดก็คือเมื�อปี 2000 อยา่งไรก็ตามภูเขาไฟอุสุซานนั/นขึ/นชื�อใน
เรื�องความสวยงามของวิวทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะ จากนั/นนาํทุกท่านชม ฟาร์มหมีสีนํ1าตาล ซึ� งหมี      
สีนํ/ าตาลนั/นเป็นหมีพนัธ์ุที�หายาก มีถิ�นกาํเนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด โดยศูนยอ์นุรักษ์
พนัธ์ุหมีสีนํ/ าตาลแห่งนี/ ภายในมีฝูงหมีสีนํ/ าตาลนับร้อยตวัท่ามกลางธรรมชาติที�สมบูรณ์และเหมาะสม 
รวมทั/งยงัมีหมีสีนํ/ าตาลที�ทางศูนยส์ต๊าฟเอาไว ้ข้อมูลเกี�ยวกบัหมีสีนํ/ าตาล และยงัมีร้านขายของที�ระลึก          
ที�เกี�ยวกบัหมีอีกดว้ย  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื�อนาํท่านชม คลองโอตารุ คลองนี/ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมื�อก่อนนี/       
นํ/ าในลาํคลองสกปรกมาก เพราะอยูใ่กลก้บัท่าเรือ ต่อมาไดมี้การพฒันาและปรับปรุงเพื�อให้กลายเป็นแหล่ง 

ทอ่งเที�ยว นํ/าจึงใสในปัจจุบนั จนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ จากนั/นนาํทา่นเดินสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
โดยตวัอาคารจะมี 3 ชั/น ที�จดัแสดงไวแ้ละจาํหน่ายเป็นของที�ระลึก ในวนัหยุดจะมีการจดัแสดงโชวก์ล่อง
ดนตรีและหีบเพลงใหฟั้งกนั มีกล่องดนตรีสาํเร็จรูปจาํหน่าย จากนั/นนาํทา่นสู่ เมืองซัปโปโร  

ค ํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 



 

 

 

 

 

นําท่านเข้าสู่ที�พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/  
 

 

 

 
 

 
 

วนัที�สี�  เมืองซัปโปโร – อสิระท่องเที�ยวตามอธัยาศัยเต็มวนั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระท่องเที�ยวตามอธัยาศัยเต็มวนั (ไม่มีรถบัสบริการ)   (อสิระรับประทานอาหารกลางวนั และอาหารคํ�าตามอธัยาศัย) 

- ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ในลทัธิชินโตที�มีอายเุก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ� งแต่เดิม ชาวฮอกไกโดต่างให้ความ
เลื�อมใสศรัทธามาก เพราะเชื�อกนัวา่เป็นที�สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพ้ิทกัษเ์กาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์
รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั/งแต่ยคุบุกเบิกดินแดนแห่งนี/  ดงันั/นคนทอ้งถิ�นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื�อ
เป็นขวญัและกาํลงัใจ 
- มิตซุย เอาท์เล็ต  OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที�สุดในเกาะฮอกไกโด ภายในมีร้านคา้แบรนด์เนมต่างๆ 
กวา่ 120 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี และร้านจาํหน่ายสินคา้พื/นเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถิ�นประจาํ
เกาะฮอกไกโด ใหท้า่นไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที� 
- ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเลที�ใหญ่ที�สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที�คึกคกัและมากมายไป
ดว้ยของฝากของดีของซปั โปโรและผลิตภณัฑ์จากทั�วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆ ที�ร้าน ราคาไมแ่พง ที�สั�งตรงมาจากที�ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื/ออาหารทะเลและของฝาก
ต่างๆไดที้�นี� 
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) ตั/งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร เป็นทั/งห้างสรรพสินคา้ โรงแรม 
โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จาํหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื� องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื/อผา้แฟชั�นวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเครื�องสาํอาง  
- ย่านซูซูกิโนะ ตั/งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร ซึ� งถือเป็นยา่นที�คึกคกั
และมีชีวิตชีวาที�สุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํ�าคืนที�มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่างๆ บน
ตึกที�ตั/งอยูใ่นยา่นแห่งนี/  นอกจากนั/นยงัเป็นแหล่งชอ้ปปิ/ ง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์าม
ราตรีต่างๆ ทั/งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ 



 

 

 

 

นําท่านเข้าสู่ที�พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/  
 

 

วนัที�ห้า        เมืองซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – กรุงเทพ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตะเสะ 

10.30 น.       นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย  สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 671 

15.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี มีเตียง 

เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

16-20, 25-29 ตุลาคม 62 49,900.- 49,900.- 40,900.- 7,300.- 
**ราคานี�รวมตั �วเครื�องบิน 

 

 
 
 

- การเดินทางในแต่ละครั/ งตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตั/งแต่ 15 ท่านขึ/นไป บริษทัขอสงวนสิทธิd ในการเลื�อน หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 15 ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนั
เนื�องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั/งของไทยและประเทศญี�ปุ่น ราคาบตัรโดยสารเครื�องบินและโรงแรม
จะสูงกวา่ปกติ 

- เนื�องจากโรงแรมที�พกัในประเทศญี�ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก  (TWN)  ลูกคา้ที�ตอ้งการห้องพกัแบบเตียงเดียว
พกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีใหบ้ริการโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมและตอ้งทาํ
การรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที�ก่อนการเดินทางทุกครั/ ง) 

- เมื�อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ� งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละ
สิทธิd  ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆทั/งสิ/น 

- บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได้
เนื�องจากผูเ้ดินทางอาจมีสิ�งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, 
ความล่าชา้การเลื�อนหรือยกเลิกเที�ยวบิน และอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเที�ยวเอง 

 
 
 

- ค่าบตัรโดยสารเครื�องบินไป – กลบั ชั/นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั/น) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามที�ระบุไวเ้ทา่นั/น 

- คา่ภาษีสนามบินและภาษีนํ/ ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี�ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ�มใน
ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิd ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

- คา่พาหนะรับ-ส่ง และคา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวต่างๆตามรายการที�ระบุไวเ้ทา่นั/น 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื�อนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจํา 

อตัรานี1รวม 


