
 

FANTASTIC HOKKAIDO [TG] 6D4N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

บนิตรง กรงุเทพฯ - ซโิตเซ่ เดนิทางโดยสายการบนิประจําชาตไิทย THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรนีํา้หนกักระเป๋า
ขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พกัออนเซ็น 1 คนื / พกัอาซาฮคิาวา่ 1 คนื 
/ ซบัโปโร 2 คนื 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ เทศกาลนํา้แข็งเมอืง
โซอุนเคยีว นํา้ตกกงิกะและ นํา้ตกรวิเซ ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง ชมคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑเ์ครือ่ง
แกว้และกลอ่งดนตร ีซปัโปโร หอนาฬกิาไอนํา้ โรงงานช็อกโกแล็ต ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิก ู
พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร อาคารทีท่าํการรฐับาลเกา่ หอนาฬกิาโบราณซปัโปโร สวนโอโดริ  ช้

อปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ

เปิดประสบการณ์การแชอ่อนเซ็นเพือ่สขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 

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

พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่นํา้อดัลม แบบไมอ่ ัน้ และเมนวูาไรตีบุ้ฟเฟตใ์หท้า่นไดอ้ ิม่แบบไมอ่ ัน้อยา่ง
จุใจ 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ซโิตเซ่ – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - เมอืงโซอุนเคยีว – โซอุนเคยีว 
มตัสรึ ิ(ICE FALL FESTIVAL) 

3  นํา้ตกกงิกะและนํา้ตกรวิเซ – เมอืงมอนเบ็ทส ึ– ICE BREAKING GARINGO 
CRUISE –   หอคอยโอโฮสก ์ - เมอืงอาซาฮคิาวา่ 

4  เมอืงซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO) - คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– เมอืงซปัโปโร 

5  ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิก ู– พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – อาคารทีท่าํการรฐับาลเกา่ – หอ
นาฬกิาโบราณ – สวนโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ

6  สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

27 Feb - 04 Mar 2019  47,999  47,999 46,999 6,900 9,900 

06 - 11 Mar 2019  47,999  47,999 46,999 6,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

20.30 น.  คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์C 

สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.55 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น                         

โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG670  (บรกิารอาหารและน้ําดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 



วนัที ่2 ซโิตเซ่ – เมอืงอาซาฮคิาวา่ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - เมอืงโซอุนเคยีว – โซอุน
เคยีว มตัสรึ ิ(ICE FALL FESTIVAL) 

08.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญอ่ันดับสองของญีปุ่่ นรองจากเกาะฮอนช ูตัง้อยูตํ่าแหน่งเหนอืสดุ
ของประเทศ เดมิเกาะฮอกไกโดเป็นทีอ่าศัยของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ คอื ชาวไอนุ ซึง่มี
วฒันธรรมคลา้ยกับอนิเดยีนแดงของอเมรกิา คําวา่ ซปัโปโร ในภาษาไอนุ แปลวา่ เมอืงทีม่ี
แมน้ํ่าไหลผา่น ภมูปิระเทศของเกาะฮอกไกโดนีเ้ต็มไปดว้ยทุง่หญา้ ทุง่นา ป่า ภเูขา 
ทะเลสาบ แมน้ํ่า และ ปลอ่งภเูขาไฟ จงึเป็นดนิแดนทีม่ทีัศนยีภาพงดงามเหมาะสําหรับการ
ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละสามารถทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอาซาฮิ

คาวา่ เป็นเมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูท่างตอนกลางของเกาะไดช้ือ่วา่หนาว
เย็นทีส่ดุในฤดหูนาวของประเทศญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นชม หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่า
เมนของทีน่ีม่รีสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดร้ับการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่
ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดัง
ของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน!!ไฮไลท ์
หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!! และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดง
ประวตัคิวามเป็นมาขอหมูบ่า้นแหง่นีใ้หสํ้าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้ง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เชน่ รา้น 
Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิา
วา่ หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน้ําซปุของตัวเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พใ้คร
ทีสํ่าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิงา่ยและมี
รสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE  (1)  (คปูอง 
1,000 เยน/ทา่น) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) (รวมคา่
เขา้) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด 
ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็น
เอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน้ําของเหลา่
เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์หง่นีย้ังเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีารจัดใหน้กเพนกวนิ
ออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิ จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซอุนเคยีว เมอืงทีม่ขี ึน้ชือ่ในเรือ่งของออนเซ็น ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่
ในฮอกไกโด  จากนัน้นําทา่นชม  เทศกาลนํา้แข็งเมอืงโซอุนเคยีว (SOUNKYO ICE 
FALL FESTIVAL 2019) (รวมคา่เขา้) เทศกาลในชว่งฤดหูนาวทีจั่ดขึน้เป็นประจําทกุปี
เป็นงานเทศกาลน้ําแข็งทีม่กีารจัดแสงสอียา่งสวยงาม ทา่นจะไดพ้บกับประตมิากรรมน้ําแข็ง
ขนาดใหญ ่รปูทรงตา่งๆ ทีป่ระดับอยูท่ั่วงาน อาทเิสาน้ําแข็ง อโุมงคน้ํ์าแข็ง และโดมน้ําแข็ง 
ตลอดแนวแมน้ํ่าอชิคิาร ิซึง่จะมกีารประดับประดาไฟ หลากสงีดงามตระการตา ชว่งกลางวนั
จะสะทอ้นแสงอาทติยเ์ป็นประกาย ยามกลางคนืก็จะสวยงามดว้ยแสงไฟจากสปอรต์ไลท์



หลากสสีนั รวมถงึการเตน้รําของชนเผา่พืน้เมอืงของชาวไอนุ การตกีลองเฮยีวบาศแุละการ
จดุดอกไมไ้ฟเฉลมิฉลอง ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งชาตมิาชมงาน
นับแสนคนเลยทเีดยีว 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) เมน ูบุฟเฟตอ์าหารนานาชาต ิ

นาํทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SOUNKAKU GRAND HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 3 
ดาว 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบนํา้แรเ่พือ่สขุภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบ
นํา้แรใ่นแบบของญีปุ่่ น 

สรรพคณุการอาบนํา้แร:่ การอาบนํา้แรส่ามารถรกัษาและบรรเทาอาการตา่งๆได ้
เชน่บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเนือ้ชว่ยใหโ้ลหติในรา่งกายหมนุเวยีนไดด้ี
ข ึน้ชว่ยขบัสิง่อุดตนัใตผ้วิหนงัและรขูุมขนทาํใหผ้วิหนงัสะอาดบํารงุผวิพรรณให้
สดใสคลายความตรงึเครยีด 

วนัที ่3 นํา้ตกกงิกะและนํา้ตกรวิเซ – เมอืงมอนเบ็ทส ึ– ICE BREAKING GARINGO 
CRUISE –   หอคอยโอโฮสก ์ - เมอืงอาซาฮคิาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่นํา้ตกกงิกะ และ นํา้ตกรวิเซ น้ําตกกงิกะ สายธารไหล
ลงมาสวยงามเป็นเสน้เล็กๆ สขีาวเหมอืนเสน้ดา้ย สว่นน้ําตกรวิเซ เป็นน้ําตกสายใหญ่
ไหลดว้ยความแรงเพยีงสายเดยีว และน้ําตกทัง้สองไดช้ือ่วา่เป็นน้ําตกคูุส่ามภีรรยาแหง่
อทุยานแหง่ชาตไิดเซทซซึงั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอนเบ็ทส ึเป็นเมอืง
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนอืของเกาะฮอกไกโด และเป็นจดุตัง้ตน้อกีแหง่ในการรอ
อกเรอืตัดน้ําแข็ง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4)   เมน ูSALMON TEPPAN YAKI 
SET 

นําทา่น ลอ่งเรอืตัดน้ําแข็ง (Garinko II) !!!ไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทส ึเรอื 
Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์นํา
นักทอ่งเทีย่วไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนอื ในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืน
กมุภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรอืนีใ้ชเ้พือ่สํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้ เริม่นํามาใช ้เป็นกจิกรรม
ทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง 

  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5) เมน ูJAPANSES SET 

นาํทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL CRESENT ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

หมายเหต*ุ* กรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอืตัดน้ําแข็งได ้พาทา่นเขา้ชม Ohtsuku Tower 
สรา้งเป็นหอกลมตัง้ยืน่ออกไปในทะเล ตรงทา่เรอืมอนเบ็ทสึ บรเิวณเดยีวกันกับทา่ทีจ่ะ
ลงเรอืตัดน้ําแข็ง จากหอคอยแหง่นีนั้กทอ่งเทีย่วสามารถมองดทูะเลน้ําแข็งไดท้ัง้จาก
ดา้นบนและดา้นลา่งสภาพทะเลน้ําแข็งจากใตน้ํ้า แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ (รวมชัน้ใตน้ํ้า) คอื 



1. ชัน้ที ่1 Okhotsk Hall ทางเขา้เชือ่มกับทา่เรอื จัดแสดงความเป็นมาของหอคอยแหง่
นี ้และมรีา้นขายของ 

ทีร่ะลกึ 

2. ชัน้ที ่2 Observation Hall จัดแสดงเกีย่วกับทะเลโอคอทสก ์และสิง่มชีวีติในทะเล
น้ําแข็ง เชน่ ตัวคลโิอเนะ เครือ่งมอืวทิยาศาสตรท์ีใ่ชสํ้ารวจเกีย่วกับทะเลน้ําแข็ง 

3.ชัน้ที3่ Panorama Hall เป็นหอ้งสําหรับชมววิแบบ 360 องศา ในวนัทีฟ้่าโปรง่
สามารถมองเห็นววิไดไ้กลถงึคาสมทุรชเิรโตโกะเลยทเีดยีว 

4.ชัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใตท้ะเลลกึ 7.5 เมตร เพือ่ชมสตัวท์ะเลในอวาเรีย่มเล็กๆ 
และมชีอ่งหนา้ตา่งทีม่องเห็นสภาพใตท้ะเล ณ ขณะนัน้อกีดว้ย 

  

วนัที ่4 เมอืงซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO) - คลองโอตาร ุ– 
พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– เมอืงซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สู ่ “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ี
ช ือ่เสยีงของประเทศญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานสรา้งขึน้ในสไตลแ์บบยโุรป ทีแ่วดลอ้ม
ไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซึง่มชีอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค้อื SHIROI  KOIBITO มี
ความหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ใหท้า่นไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน
และอสิระเลอืกซือ้ชอ็คโกแลตเป็นของฝาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมน ูHOKKE SET 

จากนัน้นําทา่นแวะชม “คลองโอตาร”ุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กับอา่ว
โอตาร ุซึง่ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่คุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ู
คลองแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารุ
ออกไปยังทา่เรอืบรเิวณปากอา่วใหท้า่นเดนิเลน่ พรอ้มถา่ยรปูตามอัธยาศัยกับอาคาร
เกา่แกร่มิคลองและววิทวิทัศน ์ จากนัน้นําทา่นชม “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี อาคาร
เกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้
พพิธิภัณฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่
และควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่ MUSIC 
BOX และเลอืกซือ้เป็นของฝากอสิระตามอัธยาศัย  นําทา่นเทีย่วชม เครือ่งแกว้โอตาร ุ
แหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลก
ของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายให ้
ทา่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่ง  ๆ               

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมน ูPORK SHABU BUFFET 

นาํทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 



 

 

วนัที ่5 ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิก ู– พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – อาคารทีท่าํการรฐับาลเกา่ 
– หอนาฬกิาโบราณ – สวนโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  (9) 

จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโดจงิก ู(HOKKAID  JINGU) เป็นศาลเจา้ของ
ลัทธชินิโตทีม่อีายเุกา่แกถ่งึ 140 ปีเชือ่กันวา่เป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้โยฮะชริะผู ้
พทิักษ์ฮอกไกโดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิดนิแดนนีจ้งึมผีูศ้รัทธาไปมนัสการมากตลอดปี  นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ “อาคารทีท่าํการรฐับาลเกา่” สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรม
ของอาคารนีถ้อืเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืง ซปัโปโร ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่และ
ตา่งชาตริูจั้กกันอยา่งแพรห่ลายสไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลีย่ม   นํามาจากทีทํ่าการ
รัฐแมสซาซเูสททใ์นประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนีเ้ป็นสถาปนกิทอ้งถิน่ 
และสรา้งอาคารนีโ้ดยใชว้สัดภุายในประเทศ อาคารนีเ้คยเป็นอาคารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุ
ในประเทศญีปุ่่ น และเป็นสญัลักษณ์ของรัฐบาลเมจ ิแตต่อ่มาถกูไฟไหมทํ้าใหต้อ้งสรา้ง
ขึน้มาใหม ่ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจบุันถกูอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบัตทิีม่คีวามสําคัญทางดา้น
วฒันธรรม และสําหรบัจัดงานเลีย้งตอ้นรับบคุคลทีสํ่าคัญทางการเมอืงของรัฐบาลญีปุ่่ น 
แลว้นําทา่นชมสญัลักษณ์ของเมอืง คอื “หอนาฬกิาโบราณ” เมอืงซปัโปโร ซึง่สรา้ง
ขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1878 ปัจจบุัน ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์คูเ่มอืง นอกจากนีย้ังถอืวา่เป็น
สมบัตทิางวฒันธรรมอันมคีา่ของชาวญีปุ่่ น ซึง่ยังคงบอกเวลาอยา่งเทีย่งตรงมานานนับ 
100 ปี ทัง้ยังไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นสมบัตล้ํิาคา่ทางวฒันธรรมทีสํ่าคัญของญีปุ่่ นอกี
ดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“สวนโอโดร”ิ เป็นถนนซึง้มคีวามกวา้ง 105 เมตร และ
ยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร สเีขยีวของตน้ไมทํ้าใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีน่ยิมของคนเมอืงใน
การเดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ปลายสดุของถนนเป็นทีต่ัง้ของหอเสาทวีสีงู 147.2 เมตร 
ภายในบรเิวณนีม้รีอ่งไมด้อก น้ําพ ุและประตมิากรรมเป็นชิน้ๆ ตัง้ประดับอยู่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) เมน ูTEMPURA SET 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (SAPPORO BEER MUSEUM) 
ฮอกไกโดเป็นแหลง่ผลติเบยีรค์รัง้แรกของประเทศญีปุ่่ น เมอืงซปัโปโรจงึเป็นแหลง่ผลติ
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และเป็นยีห่อ้ทีน่ยิมทีส่ดุในประเทศ ซึง่มกีารกลั่นเบยีรต์ัง้แต ่ปี 1877 มา
จนถงึปัจจบุัน และยังสง่ออกไปทั่วโลกอกีดว้ย ซึง่เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมัยเมจเิคยเป็น
โรงกลั่น ภายในพพิธิภัณฑจ์ะแนะนําประวตัขิองเบยีรใ์นญีปุ่่ น และกระบวนการขัน้ตอน
การผลติเบยีร ์ถัดจากพพิธิภัณฑเ์ป็นทีต่ัง้ของสวนเบยีรซ์ปัโปโร(SAPPORO BEER 
GARDEN) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื GARDEN GRILL และ GENGHIS KAN 
HALL มบีรรยากาศสบายๆกับการดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิเนือ้แกะ ซึง่เป็น
อาหารทอ้งถิน่ทีน่ยิม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนทานกุโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แก่
ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวม
รา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหาร
มากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบี
ตุ๊กตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่ังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ย
ตุ๊กตาทานุกขินาดใหญอ่กีดว้ย 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (11)    

SPECIAL: เมนพูเิศษ บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มปูยกัษ ์3 ชนดิ คอื ปูสไุว 



ปูขน 

ปูทาราบะ ปูนํา้เย็นแหง่เกาะฮอกไกโดทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัโภชนาการ
ญีปุ่่ น 

วา่เป็นปูนํา้เย็นทีม่รีสชาตอิรอ่ยทีส่ดุใหท้กุทา่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกนัแบบไมอ่ ัน้            

พเิศษ!!! ++ บรกิารเครือ่งดืม่นํา้อดัลม แบบไมอ่ ัน้++ 

นาํทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่6 สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (12)    

สมควรแกเ่วลา นาํทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิซโิตเช”่ 

10.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  

โดย สายการบนิ สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 671   (บรกิารอาหารและนํา้ดืม่
บนเครือ่ง) 

15.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้:  

1)  โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบใุนรายการทัวร ์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 



*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่
บรษิทัฯ 

ใหท้ราบกอ่นทาํการออกต ัว๋ มฉิะน ัน้บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
*** 

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

3.คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั 
หรอืตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

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) 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 15,000 บาท หรอื ชําระท ัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบสําเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง
มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลับ) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เม ือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่
สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้

กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ รวมถงึ เม ือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้  

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 ิม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่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 (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 



2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


