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TAS_BLOOMING HOKKAIDO  6 D 4 N-TG 

 
 
 
 
 
 
 อ่ิมอรอ่ยกบัรสชาติราเมนตน้ตาํรับแทส้ไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน” ไดรั้บการกลา่วขานความอรอ่ยยาวนานกวา่ทศวรรษ 
 สัมผสัประสบการณ์ความเย็นแบบสุดขั้วในระดับ – 41 องศา ณ “พพิธิภัณฑ์ถ ้าน ้าแข็ง” สถานท่ีท่ีทาํจากหิมะ 
 นําทา่นชมทุง่ขา้วบาร์เลย์่ ไรม่นัฝร่ัง ไรข่า้วโพด ถนนท่ีใชใ้นการถา่ยทาํโฆษณาท่ีสวยท่ีสุด ณ “เมืองบิเอะ” 
 ชื่นชมความงามของเหลา่มวลดอกไมท่ี้ “สวนดอกไม้ชิคิไซ” ท่ีเบง่บานพร้อมกนัในฤดูร้อนเหมอืนพรมหลากสี  
 ชมความอศัจรรย์ “อาโออิเคะ” สระนํ้ าสีนํ้ าเงินท่ีสวยงามจบัตาเหมอืนต้องมนต์สะกด 
 ชมความสวยงามของทุง่ดอกไมห้ลากสีสันท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟรุาโน”  
 ด่ืมดํ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมอืงท่ีเต็มไปดว้ยลาํคลองและตน้กาํเนิดศิลปะ “เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” 
 สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ท่ีข้ึนชื่ออีกอยา่งของเกาะฮอกไกโด 
 ต่ืนตากบัเมอืง “ซัปโปโร” อิสระชอ้ปป้ิงหรือชื่นชมสถาปัตยกรรมไดต้ามอธัยาศยั 
  ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 

*** อาหารม้ือพเิศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปยูักษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด 

ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ *** 
 

 
 

 
“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 

ก าหนดวันเดินทาง    8 - 13 สิงหาคม 58 (6วัน4คืน)  

53,900.- 
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วันทีห่นึ่ง           กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ 

20.00  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
*** พบกบัเจา้หน้าท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C  

(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 
23.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 
วันทีส่อง  โรงงานเหล้าสาเก – หมู่บ้านราเม็ง – พพิธิภัณฑ์ถ ้าน ้าแข็ง - น ้าตกกิงกะ & น ้าตกริวเซย์ - โซอุนเคียว 

08.30 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญีปุ่่ น ถือวา่เป็นเมอืงใหญอ่ันดับท่ี 5 ของญี่ ปุ่น และเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกจิ การศึกษา และการเมอืงการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง  

จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่“เมืองอาซาฮิกาว่า” เมอืงท่ีมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองรองจากซัปโปโร  ได้ชื่อวา่เ ป็น
หลงัคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมอืงท่ีหนาวท่ีสุดแหง่หน่ึงของญีปุ่น ... เพื่อนําทา่นเดินทางสู่ “โรงงานเหล้ าสาเก
โอโตโกยาม่า” ซ่ึงเป็นสาเกท่ีมชีื่อเสียงในระดบัหัวแถวของญี่ปุ่น ... นําทา่นชม “พพิธิภัณฑ์สาเก โอโทโกะ ยาม่า” 
ทา่นจะไดช้มเร่ืองราวประวติัการทาํสาเกท่ีนิยมด่ืมของชาวญี่ปุ่น ... ภายในมีการจัดแสดงเคร่ืองมือและกรรมวิธี
ในการผลิตสาเกในสมยัโบราณ มอีายุยาวนานกวา่ 340 ปี ... โดยสาเกท่ีน่ีมีชื่อเ สียงเ ป็นอยา่งมากเ น่ืองจากนํ้ าท่ี
ใชใ้นการหมกัะมตีน้กาํเนิดมากจากหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาตลอดทั้ง ปีของเทือกเขาไทเซะซึ และด้วยภูมิอากาศ
อนัหนาวเย็นบวกกบัการคดัสรรขา้วท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการนํามาผลิตทาํให้ได้สาเกรสเ ย่ียม ... อิสระให้ทา่นได้
ชมกระบวนการผลิตและล้ิมลองสาเกรสชาติกลมกลอ่มตามอัธยาศัย ... สมควรแกเ่วลานําทา่นเ ดินทางสู ่
“หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า” ศูนย์รวมร้านราเมง็ติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาวา่และของเกาะฮอกไกโด  ... 
หมูบ่า้นแหง่น้ีประกอบดว้ยร้านราเมงท่ีมชีื่อเสียง 8 ร้านท่ีตา่งแขง่ขนักนัทําราเมงของตนเองให้อร่อยท่ีสุด  เพื่อ
สืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถา่ยทอดกนัมาและยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานของราเมง อาซาฮีกาวา่ เพื่อให้เ ป็นท่ี
เล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระให้ทา่นไดเ้ลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของทา่นเองรับประกนัความอรอ่ยแนน่อน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมง็ (1) 
หลงัอาหารนําทา่นสูเ่มอืงคามคิาวะเพื่อชม “พพิธิภัณฑ์ถ ้าน ้าแข็ง” เป็นสถานท่ีจดัถํ้าท่ีทําจากหิมะ ทา่นจะได้ชื่น
ชมกบัผลงานการป้ันตุ๊กตาหิมะ ... นอกจากน้ีภายในถํ้ายงัมคีวามสวยงามของหิมะท่ีเหมือนกบัอยูใ่นถํ้ าหินงอก
หินยอ้ย ... และไฮไลท์ท่ีสําคญัของท่ีน่ีคือ “ห้องลมจ าลอง” เชิญชวนทา่นพิสูจน์ความเ ย็นในระดับ – 41  องศา
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เซลเซียส ถือเป็นลมพายุจําลองท่ีรุนแรงท่ีสุดในญี่ ปุ่น ณ ขณะน้ี เมื่อกดปุ่มน้ีจะมีลมพายุกระหนํ่ าพ ัดใส่ 
นอกจากน้ีให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัการป้ันหิมะเป็นรูปตุ๊กตา ... อิสระให้ทา่นได้บันทึกภาพความประทับใจตาม
อธัยาศยั... จากนั้นนําทา่นเดินทางสูเ่มอืง “โซอุนเคียว” หมูบ่า้นเล็กๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่า่มกลางหุบผาสูง และ
ยงัอยูใ่นเขต “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยงัเป็นแหลง่นํ้ าแรอ่อนเซนท่ีมีชื่อเ สียงโดง่ดัง
ของญี่ปุ่น ในแตล่ะปีจะมีนักทอ่งเ ท่ียวชาวญี่ ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แชน่ํ้ าแร่เพื่อสุขภาพและบํารุง
ผิวพรรณ ... เพื่อนําทา่นเดินทางชมความงามของ “น ้าตกกิงกะ” หรือ “น ้าตกแม่น ้าสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 
เมตร ในฤดูร้อนนํ้ าท่ีไหลลงมาจากหน้าผานั้นมลีกัษณะเป็นเส้นขาวเ ล็กๆ ไขวก้นัไปมาดูคล้ายเ ส้นด้ายสีเ งิ น
แสนงดงาม ... สว่นไมไ่กลกนันักมอีีกหน่ึงนํ้ าตก “น ้าตกริวเซย์” หรือ “น ้าตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90  เมตร 
เน่ืองจากนํ้ าตกท่ีไหลออกมาจากชะงอ่นผานั้นเมือ่ตอ้งกบัแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกบัดวงดาวท่ีกาํลังตกมาจาก
ฟากฟ้า ... นอกจากน้ีนํ้ าตกทั้งสองยงัไดช้ื่อวา่เป็นนํ้ าตกคูส่ามภีรรยาอีกด้วย ส่วนในชว่งฤดูหนาวนํ้ าตกทั้งสอง
แหง่น้ีจะแข็งตวักลายเป็นนํ้ าแข็ง ... อิสระให้ทา่นเ ท่ียวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตาม
อธัยาศยั                                                                                             

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

^_^ หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ทา่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อวา่นํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนชว่ยเ ร่ือง  โรคภ ัยไข้เ จ็บ
และผิวพรรณเปลง่ปลัง่  
ทีพ่กั : Sounkyo Grand Hotel หรือเทยีบเท่า  

 
 

 
 

 
 

วันทีส่าม บิเอะ - Blue Pond - สวนดอกไม้ชิคิไซ – นั่งรถไฟ JR (บิเอะ-ฟรุาโน่) – ฟาร์มโทมิตะ – ซัปโปโร 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดินทางสูเ่มอืง “บิเอ” เมอืงท่ีมเีนินเขาสลบัซบัซอ้นเป็นทิวแถว ทาํให้เกิดภาพวิวท่ีมีลักษณะสวยงาม  ซ่ึง
คนญี่ปุ่นนิยมใชเ้มอืงน้ีเป็นฉากหลงัสําหรับการถา่ยทําภาพยนตร์ และ  โฆษณาตา่งๆ  ... เพื่อนําทา่นชมความ
งดงามของ “สระน ้าสีน ้าเงิน หรือ อาโออิเคะ” สระนํ้ าสีนํ้ าเงินท่ีสวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด ... สระน้ี
เกดิหลงัจากการสร้างเข่ือนในตน้นํ้ าของแมน่ํ้ าบิเอะ เข่ือนไดส้ร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซ่ึง
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เกดิระเบิดข้ึนในเดือนธันวาคม ปี 1988 ... การสร้างเข่ือนไดม้ผีลทาํให้กระแสนํ้ าของแมน่ํ้ าบิเอะไหลย้อน และ
สะสมจนกาํเนินเกดิบอ่นํ้ าสีนํ้ าเงินในป่า แรธ่าตุในนํ้ าซ่ึงเป็นแรอ่ลูมเิ นียมไฮด๊อกไซด์ ทําให้เกิดคล่ืนแสงสีฟ้า
เชน่เดียวกบัช ั้นบรรยากาศโลกสะทอ้นเป็นกระจกส่องประกายระยับตัดกบัทิวไม ้ท่ีลอบล้อมในธรรมชาติได้
งดงามจบัใจ ... อิสระให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพประทบัใจตามอธัยาศยั ... จากนั้นนําทา่นเ ดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอ
กะ” ให้ทา่นเ ดินชมสวนดอกไมน้านาชนิดตั้งอยูบ่นเนินเขาลดหลั่นกนัอยา่งสวยงามซ่ึงมีชื่อวา่ “Hill of 

Shikisai” มขีนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ทา่นเท่ียวชมและถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกอยา่งเ ต็มอ่ิม กบัสวนท่ีได้รับสมญานาม
วา่เป็น “Flower Paradise” พบกบัความงามของเหลา่มวลดอกไมท่ี้แขง่กนัอวดสีสันกนัเหมือนพรมหลากสีท่ี
เบง่บานพร้อมกนัในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยงัมจีาํหนา่ยผลผลิกทางการเกษตร ของท่ีระลึก
และร้านอาหารไวค้อยบริการ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารนําทา่นเปล่ียนบรรยากาศในการเดินทางโดยการ “นั่งรถไฟ” มุง่หน้าสู ่“เมืองฟรุาโน่”  ให้ทา่นชื่นชม
ทศันียภาพตลอดสองขา้งทาง ... เพื่อนําทา่นเดินทางสู“่ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไมสี้สันสดใส 
... ให้ทา่นไดสั้มผสัความงดงามของ ทุง่สายรุ้ง หลากหลายด้วยสีสันสลับกนัอยา่งงดงามราวกบัภาพวาด ... ซ่ึง
ภายในฟาร์มแหง่น้ีมดีอกไมอ้ยูท่ั้งหมด 6 สวน ท่ีผลดักนัออกดอกเบง่บานสลับกนัตามฤดูกาล (พ.ค. ดอกป๊อปป้ี 
/ ม.ิย.-ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์ การบานของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพของอากาศ) ... ในฤดูร้อน
สําหรับฮอกไกโดน้ีนักทอ่งเท่ียวนิยมมาชมดอกไมก้นัมากท่ีสุด คือ ชว่งปลายเ ดือนมิถุนายน -สิงหาคม แตช่ว่ง ท่ี
สวยท่ีสุดคือเดือนกรกฎาคมซ่ึงถือเป็นชว่งเวลาท่ีดอกไมทุ้กสวนพร้อมใจกนัผลิบานและส่งกล่ินหอม โดยทา่น
จะไดเ้ดินชมทุง่ดอกไมต้า่งๆ ท่ีสวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแลว้สุดแสนโรแมนติคย่ิงนัก ... อิสระให้
ทา่นไดเ้ลือกบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั ... หรือจะเ ลือกศึกษาประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการตา่งๆ 
ของฟาร์มไดท่ี้ “Hanabito House” ... เลือกเพลินตากบั “ดอกลาเวนเดอร์” ท่ีสวยสดได้ทั้ง ปีท่ี “Green House” 
(เปิดให้ชมเฉพาะบางเ ดือน) ... หรือจะ “เ ลื อกชมและซ้ือ” ผลิตภ ัณฑ์จากดอกไมแ้ห้งได้ท่ี “Dried Flower 

House” ... แล้วมาสูดก ล่ินควา มหอมของมวลดอกไมห้ลากหลายชนิด ท่ีได้ทําการ สกดัมา เป็นนํ้ าหอมท่ี 
“Perfume Workshop”... หรือจะเลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมรสชาติหอมอร่ย พร้อมชมธรรมชาติ
ให้เพลินตาท่ี “Potpourri House” ตามอธัยาศยันั่ง จิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมรสชาติหอมอร่ย พร้อมชม
ธรรมชาติให้เพลินตาท่ี “Potpourri House” ตามอธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
ทีพ่กั : Apa Hotel & Resort Sapporo 
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วันทีส่ี่  ซัปโปโร – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกท่องเทีย่วตามอัธยาศัย 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (6) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัให้ทา่นเลือกเ ดินทางทอ่งเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในตวัเมืองเมอืงซัปโปโร 
ทานุกิ โคจิ ถนนคนเดินในรม่อนัเกา่แกก่วา่ 130 ปี ของเมอืงซปัโปโร ท่ีมคีวามยาวกวา่ 900 เมตร ร้านค้ามากมาย
นับ 200 ร้านท่ีให้ทา่นเดินเลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆอยา่งจุใจอาทิ เชน่ ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคา
ถูกท่ีมใีห้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต ่1050 เยน ร้านขายเคร่ืองสําอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกบัสนัข 
ร้านขายผลไมพ้ื้นเมอืง ร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือโรงบ่มเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหลง่กาํเ นิดของเบียร์ในประเทศญี่ ปุ่น เ บียร์
ซปัโปโรเป็นเบียร์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของญี่ ปุ่นและยังคงเป็นเบียร์ท่ีได้รับความนิยมมากอีกด้วย มีการกลั่นเ บียร์
เกดิข้ึนคร้ังแรกท่ีซปัโปโรตั้งแตปี่1877 อีกทั้งเบียร์ซปัโปโรยงักลั่นและส่งออกไปจําหน ่ายแกต่า่งประเทศด้วย 
เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในบรรดาเบียร์ช ั้นนําทั้งส่ีของเบียร์ญี่ปุ่น และญี่ ปุ่นได้สร้างพิพิธภ ัณฑ์เ บียร์
ชึ้นคร้ังแรกในปี 1987 ในสมยัเมจิตึกของโรงงานสร้างดว้ยอิฐสีแดง พิพิธภณัฑ์เบียร์แห่ง น้ีได้เ ปิดให้ รู้ถึงประวติั
ความเป็นมาของขั้นตอนการทาํเบียร์เพื่อจะออกมาเป็นสินคา้เพื่อจดัจาํหนา่ยได้อยา่งไร รสชาติของเบียร์นั้ นแม้
ผิดเล็กน้อยแตอ่าจทาํให้รสชาติของเบียร์ผิดแปลกไปได ้ถดัไปจากพิพิธภณัฑ์เ บียร์การ์เด้นซัปโปโรน้ีจะมีฮอลล์
เบียร์ท่ีมพีื้นท่ีกวา้งขวางอยูส่ามฮอล์ลมให้เลือกชมและชิม 
SAPPORO T.V. TOWER สถานีชมววิสร้างสถิติหอคอยโทรทศัน์ ท่ีสูงเ ป็นอันดับ 4 ในญี่ ปุ่นด้วยความสูงกวา่ 
147.2 เมตร หอคอยท่ีไมไ่ดเ้ป็นแคเ่สารับสง่สัญญาณโทรทศัน์ในเมอืงซปัโปโรเพียงอยา่งเ ดียว แตย่ัง เ ป็นเหมือน
สัญลกัษณ์ประจาํเมอืงซปัโปโร เพราะดา้นบนหอคอยท่ีความสูง 90.38 เมตร สามารถข้ึนไปชมวิวเมืองซัปโปโร
โดยรอบไดอี้กดว้ย สว่นบริเวณช ั้น 2 และ 3 จะเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารและของฝากมากมาย ซ่ึงส่วนน้ีไม ่
ตอ้งเสียคา่เขา้ชมแตใ่นสว่นของจุดชมววิดา้นบนตอ้งเสียคา่เขา้ชม 700 เยน 
JR TOWER ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญแ่ละโรงแรมท่ีสร้างเชื่อมตอ่กบัสถานีรถไฟซัปโปโร มีร้านค้ากวา่ 600 
ร้าน โรงภาพยนต์โรงแรม และจุดชมววิท่ีช ั้นสูงสุดช ั้น T38 ท่ีสามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซ่ึงหาก
วนัไหนอากาศดีๆ กจ็ะมองเห็นไดไ้กลถึงทา่เรือเมอืงโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานท่ีเลน่สกี
อนัเล่ืองชื่อของเมอืงนิเซโกะ 
และสามารถชมววิชว่งกลางคืนงดงามเป็นพิเศษ 
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ตรอกราเม็ง ถนนในซปัโปโรจะไมส่มบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเม็ง ซ่ึงแหลง่ ท่ีข้ึนชื่อ คือ “Ramen 
Yokocho” หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีในชื่อวา่ “ตรอกราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมนท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดในซัปโปโร แตล่ะ
ร้านไมใ่หญโ่ตนัก แตจ่ะสังเกตไดว้า่ร้านไหนอรอ่ย จากจาํนวนคิวของลูกคา้ท่ีรออยู  ่
*** เพื่อให้ทา่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่อาหารมือ้กลางวนัและคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ทา่นได้เ ลือกชิมร้าน
อรอ่ยจากร้านคา้ตา่งๆ ในเมอืงซปัโปโร *** 

ทีพ่กั : Apa Hotel & Resort Sapporo หรือเทยีบเท่า 
 

วันทีห้่า  เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี  
                       โรงงานช็อกโกแล็ต – ชิโตเซ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (7) 
นําทา่นออกเดินทางสู ่“เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการคา้ทางนํ้ าท่ีโดดเดน่ ท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวา่งทาง
ทา่นจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเ รียบง ่ายของญี่ ปุ่น  ... 
ถึงเมอืง “โอตารุ” เมอืงท่ีทา่นจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เ ดินอยูใ่นเมืองเวนิส  ... นํา
ทา่นแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมคีวามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอ่กบัอา่วโอตารุ  ซ่ึงในสมยักอ่นประมาณ  ค.ศ. 
1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเ รือเ ฟ่ืองฟู  คลองแห่ง น้ีได้ถูกใช ้เ ป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า  จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมอืงโอตารุออกไปยงัทา่เรือบริเวณปากอา่วให้ทา่นเดินเลน่  พร้อมถา่ยรูปตามอัธยาศัยกบัอาคาร
เกา่แกริ่มคลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้นําทา่นเ ดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นช ้อป
ป้ิงสําคญัของเมอืงตั้งอยูไ่มไ่กลจากคลองโคตารุ ซ่ึง เ ป็นท่ีตั้งของ  “ร้านเค ร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” 
และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยัง เ ต็มไปด้วยร้านค้าขายขนม
แสนอรอ่ยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ท่ีมขีายเฉพาะท่ีโอตารุ  เค้กและขนมอันเ ล่ืองชื่อตา่งๆมากมาย 
ของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ทา่นเดินชมได้ตามอัธยาศัย  ... จากนั้ นนําทา่นถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบั 
“นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเทา่นั้ น ... ซ่ึง เ ป็นของขวญัจากเมืองแวนคู
เวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมอืงโอตารุ ... นาฬิกาจะ มีเ สียงดนตรีดัง ข้ึนทุกๆ 15 นาทีและจะพน่ไอนํ้ า
ออกมาทุกๆ ช ัว่โมง เหมอืนกบันาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ทา่นเดินชมได้ตามอัธยาศัย  ... พร้อม
นําทา่ นชื่น ชมความงดง ามของศิ ลปะ ท่ี “พิพิธภัณฑ์เค ร่ือง แก้ว และกล่องดนตรี” ทา่น จะไ ด้ต่ืน ตาก ับ
เคร่ืองประดบัและตกแตง่ท่ีทาํมาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามย่ิงนัก ... หรือจะเ ลือกชม “กล่อง
ดนตรี” รูปแบบตา่งๆ ท่ีบรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ด้วยชา่ง
ผูช้าํนาญการ ... อิสระให้ทา่นได ้“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ตา่งๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทาง
บา้น 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่“โรงงานช็อกโกแล็ ต” สินค้าข้ึนชื่ออีกอยา่งของฮอกไกโด เ น่ืองจากเป็นแหลง่
เพาะพนัธ์ุ “โคนม” คณุภาพเย่ียมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมอิากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ 
“ช็อกโกแล็ต” มรีสชาติดีเย่ียมกลมกลอ่มไมแ่พช้็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็วา่ได้ ... ภายใน
โรงงานแหง่น้ีมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแตยุ่คแรกเ ร่ิม แบบจําลองโรงงาน ทา่นจะได้ชมขั้นตอน 
กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่ง จุใจ หรือหากทา่นอยากจะลองทําชอคโก
แล็ตดว้ยฝีมอืตวัเองก็สามารถทาํได ้  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (9) 
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาท ิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปู
สุไว ปขูน และปทูาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จาก

ทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ 
ทีพ่กั : Apa Hotel & Resort Sapporo หรือเทยีบเท่า 

 

 
 

 
 

 
วันทีห่ก  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (10) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสู ่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 

15.45  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจมรู้ิลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 
*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกคา้ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเส ้นทางเท่าน ั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนอื

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการที่จะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ท ั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                          ท่านละ 53,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 53,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)          ท่านละ 48,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)      ท่านละ 40,900.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 8,000.- บาท 
มีตั๋วแล้วลด                                                                        ท่านละ 18,000.- บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. คา่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัช ั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. คา่ท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั  
3. คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 
5. คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ เป็นตน้ 
2. คา่ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
3. คา่ทาํหนังสือเดินทาง 
4. คา่ภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที ่1 ก.ค. 56) 
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เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั ขอเกบ็เงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมกีารการันตีมดัจาํท่ีนั่งกบั

สายการบินและคา่มดัจาํท่ีพ ัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คา่ทวัร์
ทั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีทา่นมคีวามประสงค์จะย่ืนวีซา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัท่ีทางบริษัทฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี
ซา่ไมผ่า่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็คา่ตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต ่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทัวร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติ้องแจง้ลว่งหน้า  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญท่ีสุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

4. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

 
 


