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 อ่ิมอร่อยกบัรสชาติราเมนตน้ตาํรับแทส้ไตลญ์ี่ปุ่ น “หมู่บ้านราเมน” ไดรั้บการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกวา่ทศวรรษ 
 สมัผสัประสบการณ์ความเยน็แบบสุดขั้วในระดบั – 41 องศา ณ “พิพธิภัณฑ์ถ า้น ้าแข็ง” สถานที่ที่ทาํจากหิมะ 
 นาํท่านชมทุ่งขา้วบาร์เล่ย ์ไร่มนัฝร่ัง ไร่ขา้วโพด ถนนที่ใชใ้นการถ่ายทาํโฆษณาที่สวยที่สุด ณ “เมืองบิเอะ” 
 ช่ืนชมความงามของเหล่ามวลดอกไมท้ี่ “สวนดอกไม้ชิคไิซ” ที่เบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนเหมือนพรมหลากสี  
 ชมความอศัจรรย ์“อาโออิเคะ” สระนํ้ าสีนํ้ าเงินที่สวยงามจบัตาเหมือนตอ้งมนตส์ะกด 
 ชมความสวยงามของทุ่งดอกไมห้ลากสีสนัทีส่วยที่สุดในญี่ปุ่ น ณ “เมืองฟุราโน”  
 ด่ืมดํ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เตม็ไปดว้ยลาํคลองและตน้กาํเนิดศิลปะ “เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” 
 สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “โรงงานช็อกโกแลต็” สินคา้ที่ขึ้นช่ืออีกอยา่งของเกาะฮอกไกโด 
 ตื่นตากบัเมือง “ซัปโปโร” อิสระชอ้ปป้ิงหรือช่ืนชมสถาปัตยกรรมไดต้ามอธัยาศยั 
 ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

*** อาหารม้ือพเิศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยกัษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโดให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ *** 
 
 
 

 
“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 8 - 13 สิงหาคม 58 (6วนั4คืน) (วนัแม่) 
 

48,900.- 
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วันที่หน่ึง           กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ 
20.00น.  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

*** พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C  
(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

23.45น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
วันที่สอง โรงงานเหล้าสาเก – หมู่บ้านราเม็ง – พิพิธภัณฑ์ถ า้น ้าแข็ง - น ้าตกกิงกะ & น ้าตกริวเซย์ - โซอุนเคยีว 
08.30น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 5 ของญี่ปุ่ น และเป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกาว่า” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซัปโปโร ไดช่ื้อว่าเป็น
หลงัคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหน่ึงของญีปุ่ น ... เพือ่นาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานเหล้าสาเก
โอโตโกยาม่า” ซ่ึงเป็นสาเกที่มีช่ือเสียงในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่ น ... นาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์สาเก โอโทโกะ ยาม่า” 
ท่านจะไดช้มเร่ืองราวประวติัการทาํสาเกที่นิยมด่ืมของชาวญี่ปุ่ น ... ภายในมีการจดัแสดงเคร่ืองมือและกรรมวิธี
ในการผลิตสาเกในสมยัโบราณ มีอายยุาวนานกว่า 340 ปี ... โดยสาเกที่น่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากเน่ืองจากนํ้ าที่
ใชใ้นการหมกัะมีตน้กาํเนิดมากจากหิมะที่ปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีของเทือกเขาไทเซะซึ และดว้ยภูมิอากาศ
อนัหนาวเยน็บวกกบัการคดัสรรขา้วที่เหมาะสมที่สุดในการนาํมาผลิตทาํให้ไดส้าเกรสเยีย่ม ... อิสระให้ท่านได้
ชมกระบวนการผลิตและล้ิมลองสาเกรสชาติกลมกล่อมตามอัธยาศยั ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ 
“หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า” ศูนยร์วมร้านราเม็งติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... 
หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมงที่มีช่ือเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขนักนัทาํราเมงของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อ
สืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาวา่เพือ่ใหเ้ป็นที่
เล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระใหท้่านไดเ้ลือกร้านเด็ดตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเม็ง (1) 
หลงัอาหารนาํท่านสู่เมืองคามิคาวะเพือ่ชม “พิพิธภัณฑ์ถ า้น ้าแข็ง” เป็นสถานที่จดัถํ้าที่ทาํจากหิมะ ท่านจะไดช่ื้น
ชมกบัผลงานการป้ันตุก๊ตาหิมะ ... นอกจากน้ีภายในถํ้ายงัมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกบัอยูใ่นถํ้ าหินงอก
หินยอ้ย ... และไฮไลทท์ี่สาํคญัของที่ น่ีคือ “ห้องลมจ าลอง” เชิญชวนท่านพิสูจน์ความเยน็ในระดบั – 41 องศา
เซลเซียส ถือเป็นลมพายุจาํลองที่รุนแรงที่สุดในญี่ปุ่ น ณ ขณะน้ี เม่ือกดปุ่ มน้ีจะมีลมพายุกระหนํ่ าพดัใส่ 
นอกจากน้ีใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการป้ันหิมะเป็นรูปตุก๊ตา ... อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” หมู่บา้นเล็กๆ อนัแสนน่ารักที่อยูท่่ามกลางหุบผาสูงและ
ยงัอยูใ่นเขต “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยงัเป็นแหล่งนํ้ าแร่ออนเซนที่มีช่ือเสียงโด่งดงั
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ของญี่ปุ่ น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นนับล้านเขา้มาตากอากาศ แช่นํ้ าแร่เพื่อสุขภาพและบาํรุง
ผวิพรรณ ... เพือ่นาํท่านเดินทางชมความงามของ “น ้าตกกิงกะ” หรือ “น ้าตกแม่น ้าสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 
เมตร ในฤดูร้อนนํ้ าที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกัษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวก้ันไปมาดูคล้ายเส้นดา้ยสีเงิน
แสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกนันกัมีอีกหน่ึงนํ้ าตก “น ้าตกริวเซย์” หรือ “น ้าตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร 
เน่ืองจากนํ้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวที่กาํลงัตกมาจาก
ฟากฟ้า ... นอกจากน้ีนํ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อวา่เป็นนํ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้ าตกทั้งสอง
แห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นนํ้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตาม
อธัยาศยั                                                                                             

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่  
ที่พัก : Sounkyo Grand Hotel หรือเทียบเท่า  
 

 
 
 
 
วันที่สาม บิเอะ - Blue Pond - สวนดอกไม้ชิคไิซ – น่ังรถไฟ JR (บิเอะ-ฟุราโน่) – ฟาร์มโทมิตะ – ซัปโปโร 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “บิเอ” เมืองที่มีเนินเขาสลบัซบัซอ้นเป็นทิวแถว ทาํให้เกิดภาพวิวที่มีลกัษณะสวยงาม ซ่ึง
คนญี่ปุ่ นนิยมใชเ้มืองน้ีเป็นฉากหลงัสาํหรับการถ่ายทาํภาพยนตร์ และ โฆษณาต่างๆ ... เพื่อนาํท่านชมความ
งดงามของ “สระน ้าสีน ้าเงิน หรือ อาโออิเคะ” สระนํ้ าสีนํ้ าเงินที่สวยงามจบัตาเหมือนตอ้งมนตส์ะกด ... สระน้ี
เกิดหลงัจากการสร้างเขื่อนในตน้นํ้ าของแม่นํ้ าบิเอะ เขื่อนไดส้ร้างขึ้นเพือ่ป้องกนัการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซ่ึง
เกิดระเบิดขึ้นในเดือนธนัวาคม ปี 1988 ... การสร้างเขื่อนไดมี้ผลทาํให้กระแสนํ้ าของแม่นํ้ าบิเอะไหลยอ้น และ
สะสมจนกาํเนินเกิดบ่อนํ้ าสีนํ้ าเงินในป่า แร่ธาตุในนํ้ าซ่ึงเป็นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ ทาํให้เกิดคล่ืนแสงสีฟ้า
เช่นเดียวกบัชั้นบรรยากาศโลกสะทอ้นเป็นกระจกส่องประกายระยบัตดักบัทิวไม้ ที่ลอบลอ้มในธรรมชาติได้
งดงามจบัใจ ... อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั ... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอ
กะ” ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงามซ่ึงมีช่ือว่า “Hill of 
Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ใหท้่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่งเต็มอ่ิม กบัสวนที่ไดรั้บสมญานาม
ว่าเป็น “Flower Paradise” พบกบัความงามของเหล่ามวลดอกไมท้ี่แข่งกนัอวดสีสันกนัเหมือนพรมหลากสีที่
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เบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยงัมีจาํหน่ายผลผลิกทางการเกษตร ของที่ระลึก
และร้านอาหารไวค้อยบริการ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศในการเดินทางโดยการ “น่ังรถไฟ” มุ่งหนา้สู่ “เมืองฟุราโน่” ให้ท่านช่ืนชม
ทศันียภาพตลอดสองขา้งทาง ... เพือ่นาํท่านเดินทางสู่“ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไมสี้สันสดใส 
... ใหท้่านไดส้มัผสัความงดงามของ ทุ่งสายรุ้ง หลากหลายดว้ยสีสันสลบักนัอยา่งงดงามราวกบัภาพวาด ... ซ่ึง
ภายในฟาร์มแห่งน้ีมีดอกไมอ้ยูท่ ั้งหมด 6 สวน ที่ผลดักนัออกดอกเบ่งบานสลบักนัตามฤดูกาล (พ.ค. ดอกป๊อปป้ี 
/ มิ.ย.-ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์ การบานของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพของอากาศ) ... ในฤดูร้อน
สาํหรับฮอกไกโดน้ีนกัท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไมก้นัมากที่สุด คือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน-สิงหาคม แต่ช่วงที่
สวยที่สุดคือเดือนกรกฎาคมซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดอกไมทุ้กสวนพร้อมใจกนัผลิบานและส่งกล่ินหอม โดยท่าน
จะไดเ้ดินชมทุ่งดอกไมต่้างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแลว้สุดแสนโรแมนติคยิง่นกั ... อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั ... หรือจะเลือกศึกษาประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการต่างๆ 
ของฟาร์มไดท้ี่ “Hanabito House” ... เลือกเพลินตากบั “ดอกลาเวนเดอร์” ที่สวยสดไดท้ั้งปีที่ “Green House” 
(เปิดให้ชมเฉพาะบางเดือน) ... หรือจะ “เลือกชมและซ้ือ” ผลิตภณัฑ์จากดอกไม้แห้งได้ที่ “Dried Flower 
House” ... แล้วมาสูดกล่ินความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้ทาํการสกัดมาเป็นนํ้ าหอมที่ 
“Perfume Workshop”... หรือจะเลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมรสชาติหอมอร่ย พร้อมชมธรรมชาติ
ให้เพลินตาที่ “Potpourri House” ตามอธัยาศยันั่งจิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมรสชาติหอมอร่ย พร้อมชม
ธรรมชาติใหเ้พลินตาที่ “Potpourri House” ตามอธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
ที่พัก : Apa Hotel & Resort Sapporo 
 
 
 
 

 
วันที่ส่ี  ซัปโปโร – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท้่านเลือกเดินทางท่องเที่ยวหรือชอ้ปป้ิงในตวัเมืองเมืองซปัโปโร 
ทานุกิ โคจิ ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กวา่ 130 ปี ของเมืองซปัโปโร ที่มีความยาวกวา่ 900 เมตร ร้านคา้มากมาย
นบั 200 ร้านที่ใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆอยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคา



 

TAS_Booming Hokkaido6D4N_TG   5 
 

ถูกที่มีใหเ้ลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองสาํอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสนัข 
ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือโรงบ่มเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งกาํเนิดของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่ น เบียร์
ซัปโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ นและยงัคงเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย มีการกลั่นเบียร์
เกิดขึ้นคร้ังแรกที่ซัปโปโรตั้งแต่ปี1877 อีกทั้งเบียร์ซัปโปโรยงักลัน่และส่งออกไปจาํหน่ายแก่ต่างประเทศดว้ย 
เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเบียร์ชั้นนาํทั้งส่ีของเบียร์ญี่ปุ่ น และญี่ปุ่ นไดส้ร้างพิพิธภณัฑเ์บียร์
ช้ึนคร้ังแรกในปี 1987 ในสมยัเมจิตึกของโรงงานสร้างดว้ยอิฐสีแดง พิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งน้ีไดเ้ปิดให้รู้ถึงประวติั
ความเป็นมาของขั้นตอนการทาํเบียร์เพือ่จะออกมาเป็นสินคา้เพือ่จดัจาํหน่ายไดอ้ยา่งไร รสชาติของเบียร์นั้นแม้
ผดิเล็กนอ้ยแต่อาจทาํใหร้สชาติของเบียร์ผดิแปลกไปได ้ถดัไปจากพพิธิภณัฑเ์บียร์การ์เดน้ซัปโปโรน้ีจะมีฮอลล์
เบียร์ที่มีพื้นที่กวา้งขวางอยูส่ามฮอลล์มใหเ้ลือกชมและชิม 
SAPPORO T.V. TOWER สถานีชมววิสร้างสถิติหอคอยโทรทศัน์ที่สูงเป็นอนัดบั 4 ในญี่ปุ่ นดว้ยความสูงกว่า 
147.2 เมตร หอคอยที่ไม่ไดเ้ป็นแค่เสารับส่งสญัญาณโทรทศัน์ในเมืองซปัโปโรเพยีงอยา่งเดียว แต่ยงัเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ประจาํเมืองซปัโปโร เพราะดา้นบนหอคอยที่ความสูง 90.38 เมตร สามารถขึ้นไปชมวิวเมืองซัปโปโร
โดยรอบไดอี้กดว้ย ส่วนบริเวณชั้น 2 และ 3 จะเป็นศูนยร์วมของร้านอาหารและของฝากมากมาย ซ่ึงส่วนน้ีไม่
ตอ้งเสียค่าเขา้ชมแต่ในส่วนของจุดชมววิดา้นบนตอ้งเสียค่าเขา้ชม 700 เยน 
JR TOWER หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้างเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟซัปโปโร มีร้านคา้กว่า 600 
ร้าน โรงภาพยนตโ์รงแรม และจุดชมววิที่ชั้นสูงสุดชั้น T38 ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได ้360 องศา ซ่ึงหาก
วนัไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นไดไ้กลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกี
อนัเล่ืองช่ือของเมืองนิเซโกะ 
และสามารถชมววิช่วงกลางคืนงดงามเป็นพเิศษ 
ตรอกราเม็ง ถนนในซปัโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเม็งซ่ึงแหล่งที่ขึ้นช่ือ คือ “Ramen 
Yokocho” หรือที่คนไทยรู้จกักนัดีในช่ือว่า “ตรอกราเม็ง” ศูนยร์วมร้านราเมนที่ขึ้นช่ือที่สุดในซัปโปโร แต่ละ
ร้านไม่ใหญ่โตนกั แต่จะสงัเกตไดว้า่ร้านไหนอร่อย จากจาํนวนคิวของลูกคา้ที่รออยู ่
*** เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและคํ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในเมืองซปัโปโร *** 
ที่พัก : Apa Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี  
                          โรงงานช็อกโกแล็ต – ชิโตเซ่ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญี่ปุ่ น ... 



 

TAS_Booming Hokkaido6D4N_TG   6 
 

ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส ... นาํ
ท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 
1920 ที่ยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคาร
เก่าแก่ริมคลองและววิทิวทศัน์ที่สวยงาม ... แลว้นาํท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ป
ป้ิงสาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” 
และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนม
แสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ  เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย 
ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั 
“นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ที่เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคู
เวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอนํ้ า
ออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระใหท้่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... พร้อม
นําท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะที่  “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ต่ืนตากับ
เคร่ืองประดบัและตกแต่งที่ทาํมาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิง่นัก ... หรือจะเลือกชม “กล่อง
ดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่าง
ผูช้าํนาญการ  อิสระใหท้่านได ้“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ที่ผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ขึ้นช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ ์“โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให ้
“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้... ภายใน
โรงงานแห่งน้ีมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน 
กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่ง จุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทาํชอคโก
แล็ตดว้ยฝีมือตวัเองก็สามารถทาํได ้ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (9) 
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ  สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปู
สุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติสดใหม่จาก
ทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ 
ที่พัก : Apa Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า 

วันที่หก  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
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สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 
10.45น.  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 
15.45น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                               ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                  ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 43,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)         ท่านละ 36,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                 ท่านละ 18,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


