
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง : ธนัวาคม 2562 – มีนาคม 2563 

โดยสายการบินระดบั 5 ดาว “ ไทยแอรเ์วย ์” 



 

 

พิเศษ!! สะสมไมล ์ROP ได้ 25 %  
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซะ 
 

20:00 น. คณะพร้อมกันท ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 

สายการบินไทย (TG)  กรุณาสงัเกตป้ายรบัคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิแก่ทุกทา่น….. 
 
 

**เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ   ประตูขึนเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาท ี
 

23:55 น. เดินทางสู่ประเทศญีปุ่น โดย สายการบินไทย เทยีวบินท ีTG 670 (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัวโมง ... เวลาทอ้งถนิเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง) 

 

 

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสอง      สนามบนิชิโตเซะ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ  
 

 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขนัตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
  

นําท่านเดินทางสู่  เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองทีเต็มไปด้วยบ่อนําแร่ทีมีชือเสียงทีสุดบนเกาะฮอกไกโด              

พาท่านชม จิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

Shikotsu-Toya ทเีรียกว่าหุบเขานรกนันเพราะทนีีมีทงับ่อโคลนและบ่อนาํร้อนทเีดือดตามธรรมชาติกระจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปทวับริเวณเสมือนนรกทมีีกระทะทองแดงทมีีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกาํเนิดนาํแร่และ 



 

 

ออนเซน็ทมีีชือเสียงทีสุดบนเกาะฮอกไกโด (ฉากหนึงในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว กบัคํา

ยอดฮิตทีนางเอกถามพระเอก “ มาจอ้งตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ หบุเขานรก ” 

 
ทางเข้าหุบเขาจะมี สัญลกัษณเ์ป็นยกัษส์ีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย 

แต่นีเป็นยักษ์ดีทีจะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน  

ดังนันทุกบริเวณพืนทขีองทีนี   ไม่ว่าจะเป็นร้าน

ขายของทีระลึก  ห้องนําจะ มีป้ าย ต่า งๆทีมี

สัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เหน็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมีเส้นทางเดินชม

ธรรมชาติให้เดินเทยีวชมได้ บริเวณนีจะมีโรงแรม

ตงัขึนจาํนวนมากเพราะใกล้กบัแหล่งบ่อนาํแร่จาก

ธรรมชาติ ทําให้โรงแรมมีออนเซ็นให้บริการ

นักทอ่งเทยีวตลอดทงัปี เมือเดินใกล้เข้าไปบริเวณ

หุบเขาจะมีไอกาํมะถันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บางบริเวณกจ็ะมีบ่อโคลนเดือดซึงเกิดจากความร้อนใต้

พิภพผุดขึนมาไม่ขาดสาย แนะนาํว่าถ้าใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหมน็กลินกาํมะถัน (จริงๆกลินกไ็ม่

รุนแรงเทา่ไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากากอนามัยหรือผ้าเชด็หน้ามาปิดจมูกด้วย   
 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  
 

บ่าย  จากนันนาํท่านชม หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจาํลองวิถีชีวิตของ

ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพืนทหีมู่บ้านมีทงัหอสงัเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา ซามูไร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โดยนักทอ่งเทยีว จะสามารถสมัผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญีปุ่นโบราณ นอกจากนียังมีคนแต่งตัวเป็น

พ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะ ท่านจะได้เพลิดเพลินไป

กับบรรยากาศเอน็เตอร์เทนเมนทส์ดุประทบัใจ มีทใีห้แปลงกายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญีปุ่นหรือ นินจา การ

แสดงกายกรรมของนินจา และการแสดงทักษะการใช้ดาบ  และภายในหมู่บ้านการกแต่งของร้านอาหารทงั

ภายนอกและภายในกเ็ป็นแบบสมัยเอโดะ  
 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ  โรงแรมทีพกั (2)   
 

ทีพกั   โรงแรม  NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL   (ระดบั 4 ดาว) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีสาม        คิโรโระรีสอรท์ –ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชวัโมงเต็ม              

                   พเิศษ!! นําท่านขึนกระเชา้ไปสนัระฆงับนยอดเขาอาซาริ ขอความรกั 

                   ตามรอยหนงัภาพยนตร ์“แฟนเดย”์ – พกัสุดหรู!! คิโรโระรีสอรท์ 1 คืน 
                   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 
 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ คิโรโระ รีสอรท์ พาท่านไปยาํหิมะขาว ท ีKiroro Resort สกี รีสอร์ตแห่งแรกของ

คนไทยบนเกาะฮอกไกโด... คิโรโระ รีสอร์ท เป็นทรีู้ จักของนักท่องเทยีวชาวไทย เพราะกระแสภาพยนตร์รัก 

อย่าง “แฟนเดย.์..แฟนกนัแค่วนัเดียว” ทใีช้ คิโร

โระ รีสอร์ทเป็นสถานทถ่ีายทาํหลัก และสร้างความ

ประทับใจให้กับคนดูมาแล้วเมือ 2 ปีทีแล้ว  จึงทาํ

ให้สกีรีสอร์ทแห่งนีเป็นทกีล่าวถึงอย่างมาก ห้องพัก

ของคิโรโระ มีหลายแบบทังเตียงเดียว เตียงคู่ ไป

จนถึงห้อง 4 เตียง (กรณีอัพเกรด) ทีสามารถ

รองรับนักท่องเทียวทมีากันเป็นครอบครัวให้ได้อยู่

รวมกันอย่างอบอุ่นได้ แถมเมือมองออกไปนอก

หน้าต่าง จะเห็นหิมะโปรยปรายเป็นละอองขาว

พราวพลิว หลายคนทีเคยมาเยือนคิโรโระ  จะพดู

เป็นเสียงเดียวกันว่า หิมะทีนีเป็น “fresh snow ” 

เพราะสะอาด ขาว นุ่มเป็นปุย โดยเฉพาะสาํหรับ

นักสกีแล้ว ทีนีเป็นอีกหนึงเดสติเนชัน...ทีไม่ควร

พลาด จากนันนําคณะทุกท่าน นงักระเชา้กอนโด

ล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (ใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 20 นาที)  ไปบนยอดเขาอาซาริ ทีสูงจากระดับนาํทะเล ถึง 1,180 เมตร บนเขา Nisa (นิสะ) 

หรือ ระฆังแห่งความรัก ทว่ีากันว่าใครกต็ามทต้ีองการสมหวังในความรัก สามารถมาลันระฆังเพือขอพรใน

เรืองของความรักได้และบนยอดเขาอาซาริแห่งนี ยังได้ชือว่าเป็นจุดชมวิวทสีวยงามอีกแห่งหนึงของฮอกไกโด

ด้วยนอกจากระฆังขอพรแล้ว มีความเชือว่า…ถ้าใครได้ลันระฆัง และอธิษฐานเกยีวกับความรักจะสมหวัง  อีก

ทังยังเป็นทีนิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้วย จากนนัใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั ใหท่้านไดไ้ดส้นุกสนานกบั

กิจกรรมสโนวพ์ารค์ต่างๆมากมาย อาทิ สโนวโ์มบลิ สโนวบ์านานา สโนวส์เลด 

 
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park 2 ชัวโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  



 

 

   (ขอสงวนสทิธใินการเล่นเครืองเล่นแต่ละชนิดขึนกบัสภาพภมิูอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  
- แถมฟรี..นาํทา่นขึนกระเช้ากอนโดล่า ขึนไปบนเขาความยาว 4 กิโลเมตร ไปสนัระฆังบนยอดเขา Asari   
   (ขอสงวนสิทธกิารเปิด - ปิดกระเช้าตามสภาพภมูิอากาศ ณ ขณะนัน) 

 
 
 

                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ศูนยอ์าหารของโรงแรม  
 



 

 

    หากท่านตอ้งการ เขา้ชม หรือ ถ่ายรูป โบสถแ์สนโรแมนติก ซึงเป็นฉากทพีระเอกขอนางเอกแต่งงาน ใน

โบสถแห่งนี ซึงถือว่าเป็นหนึงในสถานทถ่ีายทาํภาพยนตร์ชือดัง แฟนเดย์ ทแีสนโรแมนติกมากๆ กส็ามารถ

สอบถามทางไกด์ได้ ( เวลาในการเปิด – ปิด โบสถ์ต้องเชค็กับทางโรงแรมอีกครัง )  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ  โรงแรมทีพกั (4)  อิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ   
 

ทีพกั  THE KIRORO SKI RESORT ระดับ 5 ดาว (พร้อมสงิอาํนวยความสะดวกครบครัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** เพอืใหท่้านไดผ้่อนคลายจากการเหนอืยลา้มาทงัวนั ท่านสามารถไปแช่ออนเซ็นไดฟ้รี ซึงเป็นบริการ

ของทางโรงแรม ซึงมีหอ้งแยกหญิง – ชาย ใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ ** 
 
 

วนัทีสี          ถ่ายรูปคลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอนาํ – โรงงานช็อกโกแลต 

                 ชมอดีตทําเนียบรฐับาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์– เมนูพิเศษ!! 
             บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 ชนิดขึนชือของเกาะฮอกไกโด พรอ้ม อาหารนานาชาติ   
             ทานไม่อนั!!  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (5) 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ อยู่ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของเมืองซัปโปโร นาํท่าน ชมคลองโอตารุ เป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ทีนักท่องเทียวนิยมมา

ถ่ายภาพทนีีเพือเป็นทรีะลึก หากเดินทางมายังเมือง โอ

ตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับคลองแห่งนีถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ 

ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งนีจะปกคลุมไปด้วยหิมะทขีาว

โพลน ทาํให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเทียวนิยมมาเยือน



 

 

สถานทแีห่งนีเป็นอย่างมาก  จากนันนาํทา่นชม โรงงานแกว้ ตังอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอย

คู่ หลังคาเป็นโดมไว้สาํหรับชมวิวภายในโรงงาน 

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมวิธีการทาํเครืองแก้ว และ ยังสามารถซือของฝากททีาํจากแก้วลวดลาย

น่ารักๆหลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย และทา่นสามารถเลือกชมกล่องดนตรี  

 

 

 

 

 

 

 
 

ณ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที เหน็ว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซึงมีความ

โดดเด่น และเป็นโซนทมีีของฝากของทีระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่น

กล่องดนตรี (ในโซนทเีข้ามีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ทาํ

ให้การดูของฝากไม่น่าเบืออีกต่อไป  จากนันนาํท่านไปชม หอนาฬิกาไอนํา  นาฬิกาไอนาํเก๋ๆ  ทแีวนคูเวอร์

เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นทรีะลึก นาฬิกาเรือนนีตังอยู่ทร้ีานพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนีเองเหน็สวยๆ อย่างนี

นาฬิกาเรือนนีเก่าแก่มาก ทงัยังเป็นนาฬิกาไอนาํโบราณทยัีงใช้ได้ดีซึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน 

นาฬิกานียังถือเป็นหนึงในแลนด์มาร์คประจําเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนนีจะมี

เสียงดนตรีดังขึนเป็นทสีนใจแก่นักท่องเทียวยิงนัก ทงัยงัเป็นหนึงในโลเคชนัของภาพยนตร์ไทยชือดงัเรือง 

‘แฟนเดย’์แฟนกนัแค่วนัเดียว  
 

 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
 

จากนันนําท่านไปชิมของฝากขึนชือของฮอกไกโดท ี

โรงงานช็อกโกแลต “Ishiya Chocolate Factory”

เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรทีผลิตช็อกโกแลตอัน

เลืองชืออย่าง Shiroi Koibito คุกกีสอดไส้ไวท์

ช็อกโกแลตทีทาํจากนมโคจากฮอกไกโดทีว่ากันว่า

อร่อยทสีุดในญีปุ่น ทาํให้คุกกสีอดไส้ไวทช์อ็กโกแลต

อย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ 

จนกระทังกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับ

สูงสุดของเกาะฮอกไกโดนันเอง  นอกจากของฝาก

แสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิต

ช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ มีสวนสําหรับ

นังเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิม หรือ

อาจจะลองเข้าคอร์สทาํคุกกีด้วยกไ็ด้ และสาํหรับใคร

ทเีป็นแฟนพันธุแ์ท้เค้ก ขอบอกว่าเค้กบุฟเฟ่ต์ของทนีี

เค้าอร่อยมาก โดยราคาอยู่ทีหัวละ 1,500 Yen 

สาํหรับผู้ใหญ่ และ 600 Yen สาํหรับเดก็ หรือจะ

ทานเป็นแบบเซต็กไ็ด้เช่นกัน 



 

 

 

 

นาํท่านไปยัง “ทาํเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด” (Former Hokkaido Government Office Building)                   

旧北海道庁舎 (Akarenga) อะคะเร็งงะ ใน

ภาษาญีปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เริมก่อสร้างเมือปี 

พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบารอ็คอเมริกา 

โดยลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่ง

รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐจํานวนกว่า 

2.5 ล้านก้อน ล้วนแต่เป็นอิฐทีทําจากหมู่บ้าน 

Shiroishi และ Toyohira ซึงเป็นหมู่บ้านใกล้ๆ

เมือง Sapporo ตึกแดงหลังนีใช้เป็นทีทาํการ

รัฐบาลฮอกไกโดตังแต่ปีพ.ศ.2429 และใช้งาน

ต่อเนืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนทจีะย้ายไปททีาํการ

หลังใหม่ ภายในอาคารมีอุปกรณ์เครืองใช้ของ

ท่านผู้ว่าการเมือง และมีนิทรรศการแสดงภาพถ่าย

และเรืองราวความเป็นมาของเมือง Hokkaido 

“ไฮไลท์ ช่วงฤดูหนาว . . หิมะตกปกคลุม

บริเวณหนา้อาคาร ทําใหบ้รรยากาศรอบๆ

สวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว   จากนันนาํทา่นผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่า

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอนัมีค่าของชาวญีปุ่น ซงึยังคงบอกเวลาอย่างเทยีงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี

เก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทีสาํคัญของเมืองซัปโป  จากนันนาํท่านไปยัง สวนโอโดริ สถานทีจัด

เทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL) ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมกจ็ะเป็นจุดถ่ายรูปทสีวยงาม

อีกจุดเลยทเีดียว และทา่นยังสามารถมองเหน็ ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. Tower) ทตีังตระหง่าน

อยู่ทางเข้า สวนโอโดริ ทมีีความสงูถึง 142.7 เมตร   

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพเิศษ!!บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 ชนิดขึนชือของ

เกาะฮอกไกโด พรอ้ม อาหารนานาชาติ ทานไม่อนั!!  ให้ทา่นเลือกทานกันจนเลือกไม่ถูก

เลยทเีดียว ทงัอาหารทะเลสดๆ อาท ิหอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม 

กุ้งแม่นาํ ปลาแซลมอนสดๆ และเมนูอาหารญีปุ่น ซาชิมิ ซูชิ และเมนูปิงย่างเนือหมู เนือวัว ระดับพรีเมียม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ทีพกั   โรงแรม DAIWA HOTEL   SAPPORO  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิง) 
วนัทีหา้         เมืองซปัโปโร – อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไม่มบีริการรถ) – โรงแรมทีพกั  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (8) 
 

ให้ท่านได้ อิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ได้อย่างเตม็ท ีเรามสีถานทแีนะนาํสาํหรับผู้รักการชอ็ปปิงดังนีค่ะ 
 

 

 

 

 

 
 

ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่านทีรวบรวมร้าน ช้อปปิง ห้างสรรพสินค้า ร้านนังชิลนังดืมต่างๆ 

ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอืนๆ อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิงได้จุใจ เช่น ร้านBIG 

CAMERA จาํหน่ายกล้องดิจิตอล, เครืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส,์ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขาย

เสอืผ้าแฟชันวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสาํอางขึนชือของญีปุ่น  
 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  แหล่งช้อปปิงเก่าแก่ หนงึในโลเคชนัของภาพยนตร ์‘แฟนเดย’์ ตลาดแห่งนี

มีร้านค้าทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออก และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชือมต่อกัน

ด้วยหลังคาโครงสร้างทีไว้ป้องกันฝนตก หรือ แดดร้อนให้กับนักท่องเทียวทีมาจับจ่ายซือสินค้า  โดยเริม

ตงัแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งนีมีนักทอ่งเทยีวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อป

ปิงทีเต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา อาทิ เสือผ้าแฟชัน ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที

รวบรวมทุกสงิทไีว้ทนีี กค็ือ "ร้านดองกิโฮเต้" Don.ki หรือ ร้าน  มตัสึโมโต้ "Matsumoto”   
 

เจอารท์าว  อาคารสูง 38 ชันทตีังตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานทต่ีางๆ 

ไว้ด้วยกัน อาทเิช่น ช้อปปิงเซน็เตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 

และอนืๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ทมีีโดมกระจกเชือมจากใต้ดินขึนมายังพืนดินเป็นจุดสังเกต มี

ร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย ท ี‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไตล์

ธีมพาร์ค ‘ราเมง็ รีพลับบลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่งเครืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอืนๆ ท ี‘พาเซโอ’ 

ซึงเป็นศูนย์สรรพสนิค้าใต้ทางยกระดับทมีี 2 ชันคือ ระหว่างชัน 1 และชันใต้ดินท ี1 ของสถานี JR ซัปโปโร

ทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการช้อปปิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สม

ดังความหมายของชือคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ทชัีนใต้ดิน 1 ถึงชัน 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มี

ร้านขายของและร้านอาหาร ส่วนชัน 7 มีโรงภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และทีชัน 9 ยังมีภัตตาคาร

อาหารฝรังเศส มิคุนิ ซัปโปโรอกีด้วย   

** อิสระอาหารเทียง และ อาหารคาํ เพอืไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงของท่าน **  
 

ทพีกั   โรงแรม DAIWA HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิง) 



 

 

 

 

 

 
 

วนัทีหก         สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (9) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพอืทําการเช็คอินตวัเครืองบนิ และสมัภาระ 
 

10.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทยีวบินท ีTG 671 (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

 
หมายเหตุ : ในกรณีสภาพอากาศไม่เอืออํานวยไม่สามารถขึน

กระเชา้ไปสนักระดิงบนยอดเขาอาซาริ และไม่สามารถเล่น

กิจกรรม Snow park ได ้ทางบริษทัฯ จะคืนเงินใหท่้านละ 

4,500 เยน หรือเงินไทย 1,300 บาท 

 
 

อตัราค่าบริการ : ทวัรฮ์อกไกโด 6 วนั 4 คืน 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / เดก็ 

ห้องละ 2 ท่าน 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็  

เดก็มีเตียง 

( เดก็ 2 ปีขนึไป – 12  ปี) 

2 ผูใ้หญ่ 1 เดก็ 

เดก็ไม่มีเตียง 

*( เดก็ 2 ปีขนึไป – 6  ปี)* 

พกัเดียว

เพิม 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

** เด็กทารกอายุตํากว่า 2 ขวบ ( ณ วนัเดนิทาง ) กรุณาเช็คราคาตวัก่อนทําการจอง *** 
**เด็กตงัแต่ 7 ปีขึนไปทางโรงแรมทีญีปุ่ นส่วนใหญ่บงัคบัเด็กตอ้งมีเตียง** 

**ราคาจอยแลนด ์ไม่ใชต้วัเครืองบนิ ทงัเด็กและผูใ้หญ่ หกัค่าตวัออก 

20,000 บาท จากราคาทวัร*์* 
 

 
 

อตัรานรีวม  
 

 ค่าตวัโดยสารเครอืงบินชันประหยัด และค่าพาหนะในการนาํเทยีวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 

(ณ วนัที 20/10/61) หากภาษีนํามนั และ ภาษีสนามบินเพิมขึน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิลกูคา้ชาํระส่วน

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

ค่าอาหารทุกมอืทรีะบุในรายการทวัร ์

 ค่าเข้าชมสถานทต่ีาง ๆ ตามรายการ 

 นาํหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

          ตามเงอืนไขของกรมธรรมข์องไทยวิวัฒน์ประกันภัย  (หรรษา TA25)  
 

 

อตัรานไีม่รวม 
 

 กรณีปรับเพิมอตัราค่าภาษีเชือเพลิงและประกันวินาศภยัทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเครอืงดืมทสีงัเพิมนอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสงัเพิมกรณุาแจ้งไกด์) 

 ราคานี ยังไม่รวมค่าภาษีมลูค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ ิแจกของแถม เนืองจากเป็นราคาพิเศษ 

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

 ค่าวีซ่าเดยีว กรณีประเทศญปีุ่ นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 
 

 

การชําระเงิน 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามดัจาํทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วนันับจากวันจอง 



 

 

2. ส่วนทเีหลอืทังหมดชาํระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํหรือชาํระไม่

ครบหรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสทิธยิกเลิกตัวทนีังของผู้เดนิทาง )  
 

เงอืนไขการยกเลิก  
1) สาํหรับผู้โดยสารทไีม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการคืนค่ามัดจาํทงัหมด 

2) เนืองจากตัวเป็นแบบไม่สามารถคืนทนีังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธไิม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การ

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทงัจากประเทศไทยและประเทศญีปุ่น ไม่มี การ

คืนเงินทงัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจาํ

กับสายการบินหรือค่ามัดจาํทพัีกโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึงไม่อาจขอคืนเงิน

ได้ รวมถึงเทยีวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด

เนืองจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบินนันๆ 
3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่ามดัจาํ หรือ เต็มจาํนวน กรณกีรุ๊ปปิดการขายแลว้ แล้ว 

4) กรณีทกีองตรวจคนเข้าเมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทรีะบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

5) เมอืท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 
 

หมายเหตุ 
 

 การเดนิทางในคณะนีจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านผูใ้หญ่ขนึไป และในกรณีทีผูโ้ดยสารไม่ครบคณะ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเดินทาง หรือ ปรบัราคาขนึตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดินทาง  

 ในกรณีทมีีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเชือเพลิงหรือใดๆ เพิมเติม ราคานีอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามประกาศสาย

การบิน...  

 รายการท่องเทยีวและรายการอาหารทรีะบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า... 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิรับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพือการทอ่งเทยีว ค่าทวัร์ทจ่ีายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กับ

สายการบินและสถานทต่ีาง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทงัค่าตัวเครืองบินให้แก่

ท่าน) 

 หากมีเพือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเทยีวระหว่างท่องเทียวในประเทศญีปุ่นหรือปัญหา              

ต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าททีรีับผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อนื

เพือทจีะนาํไปยังประเทศนัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสงิของนันว่าต้องไม่เป็นสงิของผิดกฎหมาย 

ซึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขนัประหารชีวิต เจ้าหน้าทจีะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสงิของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดทรีะบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธคิืนเงินมัดจาํทุกกรณี  



 

 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายทไีด้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอ

สงวนสทิธใินการหักเงินในส่วนทเีกดิขนึจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลทีต้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไขหรือเทียวบินเหมาลํา 

Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมด  ตลอดจนการเปลยีนแปลงเทยีวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามทจีองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ผู้ จัดถือว่าผู้

ท่องเทยีวสละสทิธแิละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทไีด้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ เนืองจากค่าใช้จ่ายทที่านได้

จ่ายให้กับผู้ จัด เป็นการชําระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่าย

ทงัหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเงอืนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทเีกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการ

จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทใีห้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสุดความสามารถทจีะประสานงาน

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการให้คาํสัญญาใดๆทงัสนิแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่นัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีทผู้ี

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทาํทสี่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าออกเมือง และกรณีอืนๆ 

 เนืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทวัโลก ก่อนท่านขึนเครืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย์ ทจีะนําติดตัวขึนเครืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยทขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนําออกมาให้เจ้าหน้าทตีรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้าสงิของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกีาํหนด รวมถึง

สิงของทีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าทโีหลดใต้ท้องเครืองบินเท่านัน และประเทศญีปุ่น มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ทีาํมาจากพืช และ

เนือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือสตัว์ ไส้กรอก เพือเป็นการป้องกันโรคติดต่อทจีะมาจาก

สงิเหล่านี หากเจ้าหน้าทตีรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราทสีงูมาก  
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ําพาการเดินทางในครงันี” 
 


