
JPTG09 FUNNY SKI SNOW HOKKAIDO [TG] 6D4N  

 

บนิตรง กรงุเทพฯ - ซโิตเซ่ เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาตไิทย THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรนี า้หนกักระเป๋า
ขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐานระดบั 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พกัออนเซ็น 1คนื / โอตาร ุ1คนื / 
ซบัโปโร 2คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมรุะ  บอ่โคลนเดอืด “จโิกกดุาน”ิ  ฟารม์หมสีี

น า้ตาล ลานสก ีKIRORO SKI RESORT ชมคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ และกลอ่ง
ดนตร ีน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าโอตารเุทนกยุามะ 

เมอืงซปัโปโร ชมนาฬกิาไอน า้ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ หอนาฬกิา
โบราณซปัโปโร สวนโอโดร ิชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิศาลเจา้ฮอกไกโด ตลาดซปัโปโรโจไง 
พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโรและ MITSUI OUTLET MALL 

เปิดประสบการณ์การแชอ่อนเซ็นเพือ่สขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พเิศษ!!!  อิม่อรอ่ยกบัเมนบูุฟเฟตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU + ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ แบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ัน้ และเมนวูาไรตีบุ้ฟเฟตใ์หท้า่นไดอ้ ิม่แบบไม่
อ ัน้อยา่งจุใจ 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

2  ซโิตเซ่ – หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจดิาอมิรูะ – บอ่โคลนเดอืดจโิกกดุาน ิ– ฟารม์หมสีี

น า้ตาล - จุดชมววิไซโร 

3  สกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESSORT – เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑ์
เครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– ชมนาฬกิาไอน า้ - กระเชา้ลอยฟ้าโอตารเุทนกยุามะ 

4  เมอืงซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ – สวนโอโดร ิ– หอ
นาฬกิาโบราณ – ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ 

5  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดซปัโปโรโจไง – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร  –  เมอืงคติาฮา
โรชมิะ – มติซุยเอา้ทเ์ล็ต  

6  สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

21 - 26 Jan 2020  41,999  41,999 41,999 6,900 9,900 

24 - 29 Mar 2020  44,999  43,999 42,999 6,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

20.30  คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศช ัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์C  

สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น                         

โดย สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 670  (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 ซโิตเซ่ – หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจดิาอมิรูะ – บอ่โคลนเดอืดจโิกกดุาน ิ– ฟารม์หมสีี

น า้ตาล - จุดชมววิไซโร 

08.20  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น                       

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 



(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญอ่ันดับสองของญีปุ่่ นรองจากเกาะฮอนช ูตัง้อยูตํ่าแหน่งเหนอื
สดุของประเทศ เดมิเกาะฮอกไกโดเป็นทีอ่าศัยของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ คอื ชาวไอนุ ซึง่มี
วฒันธรรมคลา้ยกับอนิเดยีนแดงของอเมรกิา คําวา่ ซปัโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา่ เมอืง
ทีม่แีมน้ํ่าไหลผา่น ภมูปิระเทศของเกาะฮอกไกโดนีเ้ต็มไปดว้ยทุง่หญา้ ทุง่นา ป่า ภเูขา 
ทะเลสาบ แมน้ํ่า และ ปลอ่งภเูขาไฟ จงึเป็นดนิแดนทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเหมาะสําหรับ
การทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละสามารถทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
ถงึ หมูบ่า้นนนิจา ดาเตะ จดิาอมิรูะ หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นทีร่วบรวมเหลา่ซามไุรผูก้ลา้
สรา้งขึน้เพือ่จําลองบรรยากาศของบา้นเรอืนสมัยเอโดะของญีปุ่่ น  นักทอ่งเทีย่วสามารถ
เขา้ไปรับชมการแสดงละครสมัยเกา่ การแสดงนนิจา  สนุกสนานบา้นจําลองของนนิจา 
พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับเหลา่ซามไุร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมน ูSEAFOOD HOTPOT SET     

จากนัน้นําทา่นชมความแปลกของธรรมชาตทิี ่“จโิกกดุาน”ิ หรอื “หบุเขานรก” บอ่
โคลนเดอืดทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์ึน้อดุมไปดว้ยแรกํ่ามะถัน ซึง่เกดิจากความรอ้นใต ้
พภิพเผาผลาญกํามะถันแลว้พวยพุง่ขึน้มารวมตวักันจนเกดิเป็นแอง่  จากนัน้นําทา่นชม 
“ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล” หมสีน้ํีาตาล มถีิน่กําเนดิอยูแ่ถวไซบเีรยี และทีเ่กาะฮ
อกไกโดเทา่นัน้ ปัจจบุันนีไ้ดก้ลายเป็น สตัวใ์กลส้ญูพันธ ์และหาดไูดย้ากเต็มที  อสิระ
ใหท้า่นไดใ้หอ้าหารและเพลดิเพลนิกับความน่ารักของเหลา่หมสีน้ํีาตาลทีอ่ยูร่วมกันเป็น
ฝงู และเลอืกซือ้ของ ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  จุดชมววิไซ
โร  สามารถมองเห็นทัศนยีภาพแบบพาโนรามาของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจิ
มะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั และปากปลอ่งภเูขาไฟนชิยิามะ นอกจากนีย้ังสามารถ
มองเห็นเขาโยเทย ์ ซึง่ไดร้ับการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะ ทางทศิตะวนัตก 
รวมถงึ เทอืกเขานเิซโกะ เขาคอมบ ุและภเูขานอ้ยใหญอ่ืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย...สมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) เมน ูบุฟเฟต ์         

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ําแรเ่พือ่สขุภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบ
น้ําแรใ่นแบบของญีปุ่่ น 

สรรพคณุการอาบน า้แร:่ การอาบน้ําแรส่ามารถรักษาและบรรเทาอาการตา่งๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเนือ้ชว่ยใหโ้ลหติในรา่งกายหมนุเวยีนไดด้ขี ึน้ชว่ย
ขับสิง่อดุตันใตผ้วิหนังและรขูมุขนทําใหผ้วิหนังสะอาดบํารงุผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 



 
 

 

วนัที ่3 
สกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESSORT – เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– ชมนาฬกิาไอน า้ - กระเชา้ลอยฟ้าโอตา
รเุทนกยุามะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESSORT ตัง้อยู่
ทา่มกลางขนุเขาที ่  ปกคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่ม เชญิทา่นสนุกสนานกับกจิกรรมกลางแจง้ 
ณ ลานสกเีพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเป็น สก,ี สโนวบ์อรด์, 
กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก*ี*) หรอืจะเลอืกชอ้ป
ป้ิงทีโ่ซนพลาซ่า  คโิรโระ รสีอรท์ ถกูเลอืกเป็นโลเคชัน่หลักหนัง “แฟนเดย ์แฟนกัน
แคว่นัเดยีว” เรือ่งแรกของคา่ยจดีเีอช เปิดมมุสวยทั่วสกรีสีอรท์ใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทํา ใน 
LOCATION ตา่งๆ เชน่  ระฆงัแหง่ความรัก (LOVE BELL)  ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาร ิ
(ASARI PEAK) ของ “คโิรโระ รสีอรท์” ระฆงันีม้ตํีานานของความรักอันศักดิส์ทิธิ ์
นักทอ่งเทีย่วมักจะมาเคาะระฆงั แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักใหส้มหวงัตลอดไป การ
เดนิทางขึน้ไปยัง ระฆงัแหง่ความรัก ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลา่(**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่
กระเชา้กอนโดลา่** ) ขึน้สูย่อดเขา ลานสก ี สําหรับนักสกมีอือาชพีและสมัครเลน่ 
เพลดิเพลนิกับการเลน่สกแีละสโนวบ์อรด์  สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเลน่สนุกได ้เพราะม ี
ANNIE KIDS SKI ACADEMY โรงเรยีนสอนสกสํีาหรับเด็ก  นอกจากนี ้ยังมกีจิกรรม
แสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ ่ SNOW PARK  และสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มาร์
เก็ต  แหลง่รวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักทอ่งเทีย่ว
สามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากไดใ้นแหง่เดยีวทีน่ี ่

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูHOKKE SET 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่“เมอืงโอตาร”ุ ศนูยก์ลางการคา้ทางน้ําทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุในเกาะฮ
อกไกโด ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลนิตากับทัศนยีภาพอันงามตาของธรรมชาตแิละภาพ
วถิชีวีติความเป็นอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยของญีปุ่่ น “โอตาร”ุ เป็นเมอืงทีท่า่นจะไดซ้มึซบักับ
ภาพบรรยากาศและกลิน่อายประหนึง่วา่เดนิอยูใ่นเมอืงเวนสิ  นําทา่นแวะชม “คลองโอ
ตาร”ุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กับอา่วโอตาร ุซึง่ในสมัยกอ่นประมาณ 
ค.ศ. 1920 ทีย่คุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ูคลองแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทาง
ในการขนสง่สนิคา้ จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารอุอกไปยังทา่เรอืบรเิวณปากอา่วให ้
ทา่นเดนิเลน่ พรอ้มถา่ยรปูตามอัธยาศัยกับอาคารเกา่แกร่มิคลองและววิทวิทัศน์  จากนัน้
นําทา่นชม “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี อาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จาก
อฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุัน
นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิอง
ชาต ิ ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่ MUSIC BOX และเลอืกซือ้เป็นของฝากอสิระ
ตามอัธยาศัย  นําทา่นเทีย่วชม เครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ 
ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดัง
ของโอตาร ุและยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ี



ชือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่ง  ๆ นําทา่นชม นาฬกิาไอน า้เรอืนแรกของญีปุ่่ น 
สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน้ํา มเีสยีงดนตรี
ดังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน้ําอกีเรอืนทีแ่คนาดา  ใหไ้ดช้ ืน่ชมและเก็บ
ภาพความประทับใจไวไ้วเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นําทา่นขึน้กระเชา้ชมเมอืงโอตารุ กระเชา้
ลอยฟ้าโอตารเุทนกยุามะ ทา่นสามารถชมววิเมอืงและทะเลไดท้ัง้หมด ใชเ้วลาเพยีง 
4 นาท ีจากเชงิเขาไปยอดเขาเท็นกยุามะ ภเูขาทีอ่ยูท่างตะวนัตกของเมอืง ใหท้า่นได ้
ชมทวิทัศนเ์มอืงโอตารแุละทะเลญีปุ่่ นทีถ่กูจัดวา่เป็น 3 ทัศนยีภาพอันยิง่ใหญข่องเกาะฮ
อกไกโด 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมน ูบุฟเฟต ์

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  GRAND PARK OTARU หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 

วนัที ่4 เมอืงซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ – สวนโอโดร ิ
– หอนาฬกิาโบราณ – ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สู ่ “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ี
ช ือ่เสยีงของประเทศญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานสรา้งขึน้ ในสไตลแ์บบยโุรป ทีแ่วดลอ้ม
ไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซึง่มชีอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค้อื SHIROI KOIBITO มี
ความหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ใหท้า่นไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน
และอสิระเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตเป็นของฝาก นําทา่นเดนิทางสู่  “อาคารทีท่ าการ
รฐับาลเกา่” สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนีถ้อืเป็นสญัลักษณ์แหง่
เมอืง ซปัโปโร ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่และตา่งชาตริูจั้กกันอยา่งแพรห่ลายสไตลก์าร
สรา้งของโดมแปดเหลีย่ม   นํามาจากทีทํ่าการรัฐแมสซาซเูสททใ์นประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนีเ้ป็นสถาปนกิทอ้งถิน่ และสรา้งอาคารนีโ้ดยใชว้สัดุ
ภายในประเทศ อาคารนีเ้คยเป็นอาคารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และเป็น
สญัลักษณ์ของรัฐบาลเมจ ิแตต่อ่มาถกูไฟไหมทํ้าใหต้อ้งสรา้งขึน้มาใหม ่ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจบุันถกูอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบัตทิีม่คีวามสําคัญทางดา้นวฒันธรรม และสําหรับ
จัดงานเลีย้งตอ้นรับบคุคลทีสํ่าคัญทางการเมอืงของรัฐบาลญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สู ่“สวนโอโดร”ิ เป็นถนนซึง้มคีวามกวา้ง 105 เมตร และยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร สเีขยีว
ของตน้ไมทํ้าใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีน่ยิมของคนเมอืงในการเดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ 
ปลายสดุของถนนเป็นทีต่ัง้ของหอเสาทวีสีงู 147.2 เมตร ภายในบรเิวณนีม้รีอ่งไมด้อก 
น้ําพ ุและประตมิากรรมเป็นชิน้ๆ ตัง้ประดับอยู ่แลว้นําทา่น ชมสญัลักษณ์ของเมอืง คอื 
“หอนาฬกิาโบราณ” เมอืงซปัโปโร ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1878 ปัจจบุัน ถอืวา่เป็น
สญัลักษณ์คูเ่มอืง นอกจากนีย้ังถอืวา่เป็นสมบัตทิางวฒันธรรมอันมคีา่ของชาวญีปุ่่ น ซึง่
ยังคงบอกเวลา  อยา่งเทีย่งตรงมานานนับ 100 ปี ทัง้ยังไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นสมบัติ
ล้ําคา่ทางวฒันธรรมทีสํ่าคัญของญีปุ่่ นอกีดว้ย 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมน ูKARAKE CHIKEN 
FRIED+TEMPURA SET             

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง “ยา่นทานกุ ิโคจ”ิ ถนนคนเดนิในรม่อันเกา่แกก่วา่ 130 ปี ของ
เมอืงซปัโปโร ทีม่คีวามยาวกวา่ 900 เมตร รา้นคา้มากมายนับ 200 รา้นทีใ่หท้า่นเดนิ
เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆอยา่งจใุจอาท ิเชน่ รา้นสนิคา้ 98 เยนรา้นรองเทา้และกระเป๋าราคา
ถกูทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายแบบทีเ่ร ิม่ตน้ราคาตัง้แต ่1050 เยน รา้นขายเครือ่งสําอางรา้น
ขายอปุกรณ์เกีย่วกับสนัข รา้นขายผลไมพ้ืน้เมอืง รา้นเกมส ์รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นอาหาร 
ฯลฯ  

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) เมน ูบุฟเฟตช์าบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่่ น 
(PORK SHABUSHABU BUFFET)     

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัที ่5 ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดซปัโปโรโจไง – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร  –  เมอืงคิ
ตาฮาโรชมิะ – มติซุยเอา้ทเ์ล็ต  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ศาลเจา้ฮอกไกโด” เดมิชือ่ศาลเจา้ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ของ
ศาสนาพทุธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยคุเริม่พัฒนาเกาะ ได ้
อัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ช ือ่มตอ่กับสวนมารยุามะ ใน
ฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกไม ้ใหท้า่นไดส้กัการะสิง่ศักดิส์ทิธแ์ละขอพรตอ่เทพ
เจา้ นําทา่นสู ่ “ตลาดซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market)”  ประกอบดว้ยรา้นคา้ 
และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร
(Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง 
รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน 
ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไมแ่พงมากนัก เชน่เดยีวกันกับตลาดอืน่ๆทั่วประเทศญีปุ่่ น 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10) เมน ูGRILLED FISH SET 

จากนัน้นําทา่นสู ่“พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร” เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรแ์หง่เดยีวในประเทศ
ญีปุ่่ นและตัง้อยูใ่นซปัโปโรการเ์ดน้พารค์ อาคารกอ่อฐิแดงถกูสรา้งโดยโรงงาน
น้ําตาล Monbetsuในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผ้ลติน้ําตาลหัวผักกาด หลังจากสิน้สดุ
สงครามชโิน-ญีปุ่่ นในปี ค.ศ. 1895 ความตอ้งการในตลาดน้ําตาลลดลง บรษัิท เบยีรซ์ปั
โปโร จงึไดซ้ือ้ และปรับปรงุโรงงานน้ําตาลเพือ่ใชเ้ป็นโรงเบยีร ์นอกจากนีย้ังมใีนสว่น
ของลานเบยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer  Garden) ซึง่คณุสามารถเพลดิเพลนิไปกับ
เบยีรส์ดทีร่นิอยา่งประณีตทลีะแกว้ในภัตตาคารหลายรา้นทีบ่รกิารพรอ้มอาหารแบบบฟุ



เฟ่ตย์อดนยิม ไดแ้ก ่ จงิกสิขา่น อาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของฮอกไกโด, ป,ู ซชู ิและ อืน่ ๆ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต “MITSUI  OUTLET” เพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลอืก
ซือ้กระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 
เลอืกดเูครือ่งประดับและนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI  และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80 % ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้น
กาแฟ สําหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย  

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (11)    

SPECIAL: เมนพูเิศษ บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มปูยกัษ ์3 ชนดิ คอื ปูสไุว 
ปูขน 

ปูทาราบะ ปูน า้เย็นแหง่เกาะฮอกไกโดทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัโภชนาการ
ญีปุ่่ น 

วา่เป็นปูน า้เย็นทีม่รีสชาตอิรอ่ยทีส่ดุใหท้กุทา่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกนัแบบไมอ่ ัน้            

พเิศษ!!! ++ บรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ัน้++ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   

วนัที ่6 สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิซโิตเช”่ 

10.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  

โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

15.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย



มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดังนี ้:  

1)  โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบใุนรายการทวัร ์จะยังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพั่ก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1-3 
วนั พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง 

2)  สําหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่ น หอ้งพักคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไมม่หีอ้งพักสําหรับ 3 ทา่น ซึง่ทา่น
อาจจะตอ้งพักเป็น หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และ 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรมในหอ้งพักจะไมม่ี
เตยีงคู ่อาจจะมแีคเ่พยีง 1 เตยีง สําหรับนอน 2 ทา่นเทา่นัน้ และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 2 เตยีงเต็ม 
ทางบรษัิทขออนุญาตจัดหอ้งพักใหท้า่น แบบพักทา่นเดยีว/หอ้ง 

**เด็กตํ่ากวา่อาย ุ2 ปี ราคา 6,900 บาท** 

*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นทําการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัดพรอ้มภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทางทีร่ะบใุน
รายการ 

(ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ–สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิไทย (TG) ขาไปและกลับทา่นละ 30 กก. 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

–การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 



–คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้า
ไว)้ 

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 4,000 เยน หรอืประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 
ทา่น 

3.คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั 
หรอืตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 

6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระท ัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
(จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่



กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้  

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากวา่  30 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

9.ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ณ ปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามันปรับ
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณ์ดังกลา่ว  

เรือ่ง การยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเร ิม่บงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การพํานัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น ไดป้ระกาศเริม่บังคับใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักใน
ประเทศญีปุ่่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพํานักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วนั หรอืไปทํางาน หรอืมี
วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้



1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออก
เอกสารดังกลา่ว) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ )ๆ 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

  

  

  

 


