
เดินทาง : ธนัวาคม 2562 – มีนาคม 2563 

โดยสายการบินระดบั 5 ดาว “ ไทยแอรเ์วย ์” 
พิเศษ!! สะสมไมล ์ROP ได้ 25 %  



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ 
 

20:00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร์ D ประตูทางเขา้  2 

สายการบินไทย (TG)  กรุณาสงัเกตป้ายรบัคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิแก่ทุกทา่น….. 
 
 

**เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ   ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 

23:55 น. เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 
 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง      สนามบนิชิโตเซะ – โนโบริเบท็สึ - จิโกกุดาน ิ(หบุเขานรก) – หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ  
 

 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านข้ันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 
  

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบท็สึ  เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้แร่ที่มีช่ือ เสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด              

พาทา่นชม จิโก กุดาน ิ( Jigokudani) หรือเรียกอกีอย่างว่า “หบุเขานรก”  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อนํา้ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกาํเนิดนํา้แร่และ 

ออนเซน็ที่มีช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย์ …แฟนกนัแค่วนัเดียว กบัค า

ยอดฮิตทีน่างเอกถามพระเอก “ มาจอ้งตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ หบุเขานรก ” 

 



 

 

ทางเข้าหุบเขาจะมี สัญลกัษณเ์ป็นยกัษส์ีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย 

แต่น่ีเป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกนัภัยให้ผู้มาเยือน  

ดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่น่ี    ไม่ว่าจะเป็นร้าน

ขายของที่ระลึก ห้องนํา้จะมีป้ายต่างๆที่มี

สญัลักษณ์รูปยักษ์ให้เหน็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชม

ธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ บริเวณน้ีจะมีโรงแรม

ตั้งขึ้นจาํนวนมากเพราะใกล้กบัแหล่งบ่อนํา้แร่จาก

ธรรมชาติ ทาํให้โรงแรมมีออนเซน็ให้บริการ

นักทอ่งเที่ยวตลอดทั้งปี เม่ือเดินใกล้เข้าไปบริเวณ

หุบเขาจะมีไอกาํมะถันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บางบริเวณกจ็ะมีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้

พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะนาํว่าถ้าใครเป็นภมูิแพ้หรือกลัวว่าจะเหมน็กล่ินกาํมะถัน (จริงๆกล่ินกไ็ม่

รุนแรงเทา่ไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเชด็หน้ามาปิดจมูกด้วย   
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  
 

บ่าย  จากน้ันนาํทา่นชม หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ  (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจาํลองวิถีชีวิตของ

ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพ้ืนที่หมู่บ้านมีทั้งหอสงัเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา ซามูไร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โดยนักทอ่งเที่ยว จะสามารถสมัผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญ่ีปุ่นโบราณ นอกจากน้ียังมีคนแต่งตัวเป็น

พ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะ  ทา่นจะได้เพลิดเพลินไป

กบับรรยากาศเอน็เตอร์เทนเมนทส์ดุประทบัใจ มีที่ให้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญ่ีปุ่นหรือ นินจา การ

แสดงกายกรรมของนินจา  และการแสดงทกัษะการใช้ดาบ   และภายในหมู่บ้าน การกแต่งของร้านอาหารทั้ง

ภายนอกและภายในกเ็ป็นแบบสมัยเอโดะ  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (2)   
 

ทีพ่กั   โรงแรม  NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL   (ระดบั 4 ดาว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัทีส่าม        คิโรโระรีสอรท์ –ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชัว่โมงเต็ม               

                   พเิศษ!! น าท่านข้ึนกระเชา้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขาอาซาริ ขอความรกั 

                   ตามรอยหนงัภาพยนตร ์“แฟนเดย”์ – พกัสุดหรู!! คิโรโระรีสอรท์ 1 คืน 
                   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   (3) 
 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  คิโรโระ รีสอรท์ พาทา่นไปยํ่าหิมะขาว ที่ Kiroro Resort สก ีรีสอร์ตแห่งแรกของ

คนไทยบนเกาะฮอกไกโด... คิโรโระ รีสอร์ท เป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ ยวชาวไทย เพราะกระแส ภาพยนตร์รัก 

อย่าง “แฟนเดย.์..แฟนกนัแค่วนัเดียว ” ที่ใช้ คิโร

โระ รีสอร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทาํหลัก  และสร้างความ

ประทบัใจให้กบัคนดูมาแล้ว เมื่อ 2 ปีที่แล้ว  จึงทาํ

ให้สกรีีสอร์ทแห่งน้ีเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก  ห้องพัก

ของคิโรโระ  มีหลายแบบทั้งเตียงเด่ียว เตียงคู่ ไป

จนถึงห้อง 4 เตียง  (กรณีอพัเกรด)  ที่สามารถ

รองรับนักทอ่งเที่ยวที่มากนัเป็นครอบครัวให้ได้อยู่

รวมกนัอย่างอบอุ่นได้ แถมเม่ือมองออกไปนอก

หน้าต่าง จะเหน็หิมะโปรยปรายเป็นละอองขาว

พราวพล้ิว หลายคนทีเ่คยมาเยอืนคิโรโระ   จะพดู

เป็นเสียงเดียวกันว่า หิมะทีนี่เ่ป็น “fresh snow ” 
เพราะสะอาด ขาว  นุ่มเป็นปุย โดยเฉพาะสาํหรับ

นักสกแีล้ว ที่น่ีเป็นอกีหน่ึงเดสติเนช่ัน...ที่ไม่ควร

พลาด  จากน้ันนาํคณะทุกทา่น นัง่กระเชา้กอนโด

ล่า ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (ใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 20 นาที)  ไปบนยอดเขาอาซาริ ที่สงูจากระดับนํา้ทะเล ถึง 1,180 เมตร บนเขา Nisa (นิสะ) 
หรือ ระฆังแห่งความรัก ที่ว่ากนัว่าใครกต็ามที่ต้องการสมหวังในความรัก สามารถมาล่ันระฆังเพ่ือขอพรใน

เร่ืองของความรักได้และบนยอดเขาอาซาริแห่งน้ี ยังได้ช่ือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอกีแห่งหน่ึงของฮอกไกโด

ด้วยนอกจากระฆังขอพรแล้ว มีความเช่ือว่า…ถ้าใครได้ล่ันระฆัง  และอธิษฐานเกี่ยวกบัความรักจะสมหวัง  อกี

ทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาว อกีด้วย  จากนั้นใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั ใหท่้านไดไ้ดส้นุกสนานกบั

กิจกรรมสโนวพ์ารค์ต่างๆมากมาย อาทิ สโนวโ์มบลิ สโนวบ์านานา สโนวส์เลด 

 
- แถมฟรี..กจิกรรม Snow Park 2 ช่ัวโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  
   (ขอสงวนสทิธิ์ในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภาพภมิูอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  
- แถมฟรี..นาํทา่นขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กโิลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari   
   (ขอสงวนสทิธิ์การเปิด - ปิดกระเช้าตามสภาพภมูิอากาศ ณ ขณะน้ัน) 

 
 
 

                                           
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ณ ศูนยอ์าหารของโรงแรม  
 

    หากท่านตอ้งการ เขา้ชม หรือ ถ่ายรูป โบสถแ์สนโรแมนติก  ซ่ึงเป็นฉากที่พระเอกขอนางเอกแต่งงาน ใน

โบสถแห่งน้ี ซ่ึง ถือว่าเป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์ช่ือดัง แฟนเดย์  ที่แสนโรแมนติกมากๆ กส็ามารถ

สอบถามทางไกด์ได้ ( เวลาในการเปิด – ปิด โบสถ์ต้องเชค็กบัทางโรงแรมอกีคร้ัง )  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั (4)  อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ   
 

ทีพ่กั  THE KIRORO SKI RESORT ระดับ 5 ดาว (พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

** เพือ่ใหท่้านไดผ้่อนคลายจากการเหนือ่ยลา้มาทั้งวนั ท่านสามารถไปแช่ออนเซ็นไดฟ้รี ซ่ึงเป็นบริการ

ของทางโรงแรม ซ่ึงมีหอ้งแยกหญิง – ชาย ใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ ** 
 
 

วนัทีส่ี ่         ถา่ยรูปคลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน ้ า – โรงงานช็อกโกแลต 

                 ชมอดีตท าเนยีบรฐับาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์– เมนูพิเศษ!! 

             บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 ชนิดข้ึนช่ือของเกาะฮอกไกโด พรอ้ม อาหารนานาชาติ   

             ทานไม่อั้น!!  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   (5) 
 

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร  นาํทา่น  ชมคลองโอตารุ  เป็น

สญัลักษณ์ของเมืองโอตารุ  ที่นักทอ่งเที่ยวนิยมมา

ถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก  หากเดินทางมายังเมือง โอ

ตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกบัคลองแห่งน้ีถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ 

ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาว

โพลน ทาํให้ช่วงหน้าหนาวนักทอ่งเที่ยวนิยมมาเยือน

สถานที่แห่งน้ีเป็นอย่างมาก  จากน้ันนาํทา่นชม โรงงาน

แกว้ ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ 

หลังคาเป็นโดมไว้สาํหรับชมวิวภายในโรงงาน 



 

 

ทา่นสามารถเพลิดเพลินไปกบั การชมวิธกีารทาํเคร่ืองแก้ว และ ยังสามารถซ้ือของฝากที่ทาํจากแก้วลวดลาย

น่ารักๆหลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อกีด้วย และทา่นสามารถเลือกชมกล่องดนตรี  

 

 

 

 

 

 

 
 

ณ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  ที่ เหน็ว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซ่ึงมีความ

โดดเด่น และเป็นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย  นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่น

กล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ทาํ

ให้การดูของฝากไม่น่าเบื่ออกีต่อไป   จากน้ันนาํทา่นไปชม  หอนาฬิกาไอน ้ า   นาฬิกาไอนํา้เก๋ๆ  ที่แวนคูเวอร์

เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึก นาฬิกาเรือนน้ีต้ังอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีน้ีเองเหน็สวยๆ อย่างน้ี

นาฬิกาเรือนน้ีเก่าแก่มาก ทั้งยังเป็นนาฬิกาไอนํา้โบราณที่ยังใช้ได้ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเทา่นั้น 

นาฬิกาน้ียังถือเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คประจาํเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาท ีนาฬิกาเรือนน้ีจะมี

เสยีงดนตรีดังข้ึนเป็นที่สนใจแก่นักทอ่งเที่ยวย่ิงนัก  ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง 

‘แฟนเดย’์แฟนกนัแค่วนัเดียว  
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
 

จากน้ันนาํทา่นไปชิมของฝากข้ึนช่ือของฮอกไกโดที่ 

โรงงานช็อกโกแลต  “Ishiya Chocolate Factory”

เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตชอ็กโกแลตอนั

เล่ืองช่ืออย่าง Shiroi Koibito คุกกี้สอดไส้ไวท์

ชอ็กโกแลตที่ทาํจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากนัว่า

อร่อยที่สดุในญ่ีปุ่น ทาํให้คุกกี้สอดไส้ไวทช์อ็กโกแลต

อย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสดุๆ 

จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอนัดับ

สงูสดุของเกาะฮอกไกโดน่ันเอง   นอกจากของฝาก

แสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิต

ชอ็กโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ ์ มีสวนสาํหรับ

น่ังเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิม หรือ

อาจจะลองเข้าคอร์สทาํคุกกี้ ด้วยกไ็ด้ และสาํหรับใคร

ที่เป็นแฟนพันธุแ์ท้เค้ก ขอบอกว่าเค้กบุฟเฟ่ต์ของที่น่ี

เค้าอร่อย มาก  โดยราคาอยู่ที่หัวละ 1 ,500 Yen 

สาํหรับผู้ใหญ่ และ 600 Yen สาํหรับเดก็ หรือจะ

ทานเป็นแบบเซต็กไ็ด้เช่นกนั 

 

 



 

 

นาํทา่นไปยัง  ‚ทาํเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ‛ (Former Hokkaido Government Office Building)                   

旧北海道庁舎 (Akarenga) อะคะเรง็งะ ใน

ภาษาญ่ีปุ่นแปลว่า อฐิสแีดง เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 

พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบารอ็คอเมริกา 

โดยลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่ง

รัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิจาํนวนกว่า 

2.5 ล้านก้อน ล้วนแต่เป็นอฐิที่ทาํจากหมู่บ้าน 

Shiroishi และ Toyohira ซ่ึงเป็นหมู่บ้านใกล้ๆ

เมือง Sapporo ตึกแดงหลังน้ีใช้เป็นที่ทาํการ

รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 และใช้งาน

ต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาํการ

หลังใหม่ ภายในอาคารมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ของ

ทา่นผู้ว่าการเมือง และมีนิทรรศการแสดงภาพถ่าย

และเร่ืองราวความเป็นมาของเมือง Hokkaido 

‚ไฮไลทช่์วงฤดูหนาว ..หิมะตกปกคลมุ

บริเวณหนา้อาคาร ท าใหบ้รรยากาศรอบๆ

สวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว   จากน้ันนาํทา่นผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ  สญัลักษณ์คู่เมือง ถือว่า

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ี

เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสญัลักษณ์ที่สาํคัญของเมืองซัปโป   จากน้ันนาํทา่นไปยัง สวนโอโดริ  สถานที่จัด

เทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL) ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมกจ็ะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม

อกีจุดเลยทเีดียว และทา่นยังสามารถมองเหน็ ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. Tower) ที่ต้ังตระหง่าน

อยู่ทางเข้า สวนโอโดริ ที่มีความสงูถึง 142.7 เมตร   

ค า่ รบัประทานอาหาร ค า่ ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพิเศษ!!บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 ชนิดข้ึนช่ือของ

เกาะฮอกไกโด พรอ้ม อาหารนานาชาติ ทานไม่อั้น!!  ให้ทา่นเลือกทานกนัจนเลือกไม่ถูก

เลยทเีดียว ทั้งอาหารทะเลสดๆ อาท ิหอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม 

กุ้งแม่นํา้ ปลาแซลมอนสดๆ และเมนูอาหารญ่ีปุ่น ซาชิมิ ซูชิ และเมนูป้ิงย่างเน้ือหมู เน้ือวัว ระดับพรีเม่ียม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL   SAPPORO  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 



 

 

วนัทีห่า้         เมืองซปัโปโร – อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่กั  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (8) 
 

ให้ทา่นได้ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ได้อย่างเตม็ที่ เรามีสถานที่แนะนาํสาํหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
 

 

 

 

 

 
 

ย่านซูซูกิโนะ ( SUSUKINO)เป็นย่านที่รวบรวมร้าน ช้อปป้ิง ห้างสรรพสนิค้า ร้านน่ังชิลน่ังด่ืมต่างๆ 

ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อเิลก็โทรนิกส ์และอื่นๆ อกีมากมายให้ทา่นได้ช้อปป้ิงได้จุใจ เช่น ร้าน BIG 

CAMERA จาํหน่ายกล้องดิจิตอล , เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขาย

เสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอางข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น  
 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ หนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตร ์‘แฟนเดย์ ’ ตลาดแห่งน้ี

มีร้านค้าทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก  และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร  เช่ือมต่อกนั

ด้วยหลังคาโครงสร้าง ที่ไว้ป้องกนัฝนตก หรือ แดดร้อนให้กบันักทอ่งเที่ยวที่มาจับจ่ายซ้ือสนิค้า  โดยเร่ิม

ตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งน้ีมีนักทอ่งเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย  เป็นแหล่งช้อป

ป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา อาท ิเสื้อผ้าแฟช่ัน ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที่

รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ที่น่ี กคื็อ "ร้านดองกิโฮเต้" Don.ki หรือ ร้าน  มตัสึโมโต้ "Matsumoto”   
 

เจอาร์ทาว  อาคารสงู 38 ช้ันที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี  JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ 

ไว้ด้วยกนั อาทเิช่น  ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 

และอื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเช่ือมจากใต้ดินข้ึนมายังพ้ืนดินเป็นจุดสงัเกต มี

ร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไตล์

ธมีพาร์ค ‘ราเมง็ รีพลับ บลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ 

ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสนิค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโร

ทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สม

ดังความหมายของช่ือคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ช้ันใต้ดิน 1 ถึงช้ัน 6 ของ ‘ซัปโปโร   สเตลล่า เพลส’ มี

ร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนช้ัน 7 มีโรงภาพยนตร์   ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคาร

อาหารฝร่ังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอกีด้วย   

** อิสระอาหารเทีย่ง และ อาหารค า่ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน **  
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทยีบเท่า (ย่านช็อปป้ิง) 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีห่ก         สนามบนิชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (9) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิชิโตเซะ เพือ่ท าการเช็คอินตัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ  
 

10.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน ….. 

 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

 

หมายเหตุ : ในกรณีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยไม่สามารถข้ึน

กระเชา้ไปสัน่กระดิง่บนยอดเขาอาซาริ และไม่สามารถเล่น

กิจกรรม Snow park ได ้ทางบริษทัฯ จะคืนเงินใหท่้านละ 

4,500 เยน หรือเงินไทย 1,300 บาท 

 
 

อตัราค่าบริการ : ทวัรฮ์อกไกโด 6 วนั 4 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / เดก็ 

ห้องละ 2 ท่าน 

2 ผูใ้หญ่ 1 เดก็  

เดก็มีเตียง 
( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 12  ปี) 

2 ผูใ้หญ่ 1 เดก็ 

เดก็ไม่มีเตียง 

*( เดก็ 2 ปีขึน้ไป – 6  ปี)* 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

วนัท่ี 05 – 10 ธนัวาคม 62 55,900 54,900 53,900 13,900 

วนัท่ี 19 - 24 ธนัวาคม 62 58,900 57,900 56,900 17,900 

วนัท่ี 09 – 14 มกราคม 63 53,900 53,900 53,900 13,900 

วนัท่ี 16 - 21 มกราคม 63 55,900 54,900 53,900 13,900 

วนัท่ี 21 - 26 มกราคม 63 59,900 58,900 57,900 17,900 

    วนัท่ี 05 – 10 มีนาคม 63 53,900 53,900 53,900 13,900 

วนัท่ี 17 – 22 มีนาคม 63 53,900 53,900 53,900 13,900 
 



 

 

** เด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ( ณ วนัเดินทาง ) กรุณาเช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจอง *** 

**เด็กตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปทางโรงแรมท่ีญีปุ่่ นส่วนใหญ่บงัคบัเด็กตอ้งมีเตียง** 

**ราคาจอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ หกัค่าตัว๋ออก 

20,000 บาท จากราคาทวัร*์* 
 
 

 

อตัรานี้ รวม  
 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการนาํเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วนัที ่20/10/61) หากภาษีน า้มนั และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิลกูคา้ช าระส่วน

ต่างทีเ่พ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ทา่น ** โรงแรมคิโรโระ ไม่มีหอ้ง Double Bed ** 

ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ตามเงื่อนไขของกรมธรรมข์องไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิมกรุณาแจ้งไกด)์ 

 ราคาน้ี ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าทิปไกด ์+ คนขบัรถ (วนัละ 200 บาท X 6 วนั = 1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง) 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 
 

 

การช าระเงิน 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามดัจ าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วันนับจากวันจอง 

2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํหรือชาํระไม่

ครบหรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสทิธยิกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  

 

 

 

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิก  

1) สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2) เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี  และ กรณี การ

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่มี การ

คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํ

กบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงิน

ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ า หรือ เต็มจ านวน กรณกีรุ๊ปปิดการขายแลว้  แล้ว 

4) กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

5) เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
 

 การเดนิทางในคณะน้ีจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นผูใ้หญ่ขึน้ไป  และในกรณีทีผู่โ้ดยสารไม่ครบคณะ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 ในกรณีที่มีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใดๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสาย

การบิน...  

 รายการทอ่งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบั

สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่

ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางทอ่งเที่ยวระหว่างทอ่งเที่ยวในประเทศ ญ่ีปุ่นหรือปัญหา               

ต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากทา่นมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น

เพ่ือที่จะนาํไปยังประเทศน้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผดิกฎหมาย 

ซึ่งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจาํทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอ

สงวนสทิธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  



 

 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ 

Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้

ทอ่งเที่ยวสละสทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ทา่นได้

จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงาน

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย์ ที่จะนาํติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถึง

สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่ทาํมาจากพืช และ

เน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจาก

สิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 


