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TAS_AUTUMN  HOKKAIDO HAKODATE(DELUXE) 6 D 4 N (TG) 
 

 
 
 
 

By Thai Airways (TG) 
(Sapporo- Sapporo 6Day / 4Nights) 
 สมัผสัวถีิชีวติของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮ็อกไกโด  
 พสูิจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกดุานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัพวยพุง่ขึ้นมา 
 นัง่กระเชา้ชมววิยามค ่าคืน “ภูเขาฮาโกดาเตะ” ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพยามค ่าคืนราวกบัเพชรส่องประกาย 
 ต่ืนตากบัการจบัจ่ายซ้ือของที ่“ตลาดเช้า” เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและทานอาหารทะเลแบบสดๆ 
 นัง่กระเชา้สู่ “ภูเขาไฟอสึุ” ช่ืนชมทิวทศัน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสัน่สะเทือนของเปลือกโลก 
 ด่ืมด ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เตม็ไปดว้ยล าคลองและตน้ก าเนิดศิลปะ “เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” 
 สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “โรงงานช็อกโกแลต็” สินคา้ที่ขึ้นช่ืออีกอยา่งของเกาะฮอกไกโด 
 ต่ืนตากบัเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตที่ว่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”  
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ / มิตซุย เอ้าท์เล็ต” ที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

*** อาหารมือ้พิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยกัษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด 
ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ *** 

 

 
“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง 

8 – 13 ต.ค.57  /  24 – 29 ต.ค.57    /   31 ต.ค. – 5 พ.ย. 57 
 
 

51,900.- 
เร่ิมต้น 
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วันที่หน่ึง           กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ 

20.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  
*** พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C  
(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ – บ่อโคลนเดือด – ป้อมโกเรียวคาคุ - หอคอยโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดง – น่ังกระเช้าชมวิว 
                           ฮาโกดาเตะ 

08.00 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัที่ 5 ของญี่ปุ่ น และเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่ นจะเขา้ไปจบัจอง ... 
ภายในหมู่บา้นมีการจดัแสดง “ระบําพืน้เมือง” พร้อมชม “บ้านจําลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จดัแสดงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชโ้บราณต่างๆ ของชนเผา่ไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม ้
นอกจากนั้น ท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวติความเป็นอยูต่ ั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์... น าท่านชมความแปลกของธรรมชาติ
ที่ “จิโกกดุานิ” หรือ “หุบเขานก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข์ึ้นอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจาก
ความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ้นมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บนัทึกภาพความประทบัใจและความงดงามบนยอดเขาแห่งน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุด 
จนได้ช่ือว่า เป็น “ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากน้ียงัเป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างวฒันธรรมญี่ปุ่ นและ
ตะวนัตก ... เพือ่น าท่านเดินทางสู่ “ป้อมดาวโกเรียวคาคุ” สวนสาธารณะรูปดาว 5 แฉกตามศิลปะสไตล์รัสเซีย
ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองฮาโกดาเตะ ... ป้อมโกเรียวคาคุสร้างเม่ือปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโท
กุงาวะเพื่อใช้เป็นปราการป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ต่อมาในปี 1869 ป้อมโกเรียวคาคุถูกใช้เป็นศูนย์
บญัชาการสุดทา้ยของตระกูลโทกุงาวะก่อนที่จะปราชยัต่อกองทพัจกัรพรรดิเมจิอนัเป็นการส้ินสุดการปกครอง
อนัยาวนานในระบอบโชกุน ... ปัจจุบนับริเวณป้อมแห่งน้ีไดก้ลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใชเ้ป็นสถานที่ชม
ดอกซากุระกวา่พนัตน้ที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมบนจะเห็น
คลา้ยกบัเป็นดาวกระจายของนินจา ... จากนั้นน าท่านขึ้นชม “หอคอยโกเรียวคาคุ” ปรับปรุงใหม่ปี 2006 มีความ
สูง 107 เมตร ... ณ จุดชมวิวดา้นบนนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุที่มีลกัษณะ
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เหมือนกบัดาว 5 แฉกไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งสามารถชมภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ยา่งทัว่ถึง
อีกด้วย ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาจิ” ให้ท่านได้เดินเลือกซ้ือสินคา้ ณ “Red Brick 
Warehouse” หรือ “โกดังคาเนโมริ” แมอ้าคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซ่ึง
ถูกไปไหมค้ร้ังใหญ่เผาท าลายไปเม่ือปี 1907 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง่เดิม 
ให้ความรู้สึกคล้ายส่ิงปลูกสร้างของยโุรปตั้งอยูเ่รียงรายริมอ่าว ... ปัจจุบนัไดด้ัดแปลงเป็นร้านคา้ ร้านเส้ือผา้ 
ก๊ิฟชอ้ป และร้านอาหาร ... อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงาม หรือเลือกซ้ือสินคา้ของฝากของที่ระลึกและ
เลือกชิมขนมอร่อยตามอธัยาศยั 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
หลงัอาหารค ่าน าท่านขึ้นกระเชา้สู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืนที่สวยที่สุด ดว้ย
ความสูง 334 เมตร ... ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืน ที่มีแสงไฟเรียงราย
เปล่งแสงระยบิระยบัดัง่แสงของเพชรซ่ึงนับว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม) 
ที่พัก : Hakodate Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม  ตลาดเช้า – สวนโอนุมะ – น่ังกระเช้าสู่ภูเขาไฟอสึุ – ทะเลสาบโทยะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” เมืองฮาโกดาเตะ ตลาดที่ใหญ่ติดหน่ึงในสามของฮอกไดโดที่มีร้านคา้จะเปิดขาย
สินคา้นานาชนิด อาทิ อาหารทะเล, ผกั, ผลไมส้ด รวมถึงเส้ือผา้ และขา้วของเคร่ืองใชท้ี่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั
ของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้านซ่ึงนับเป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมาย
หลากหลายชนิดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนโอนุมะ”  ที่อยูบ่ริเวณ ภูเขาโคะ
มากาดาเตะ ... ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบธรรมชาติที่สวยงามทั้งวิวทิวทศัน์ที่มีทะเลสาบโอนุเมะอยูเ่บื้อง
หนา้ และภูเขาโคะมากาดาเตะเป็นฉากหลงั ใหมี้ความงามตามธรรมชาติที่สวยลงตวัตลอดทุกฤดูกาล น่าเดินเล่น
ส าหรับผูรั้กธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ... อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความสวยงามอยา่งจุใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอื้ออํานวย)  ... ที่ไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่ นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุด
ศูนยก์ลางที่ท  าใหเ้กิดทะเลสาบโทยา่ และพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท  าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นที่แถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ... จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 
ท  าให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาว
ปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้
ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง ... 
จากนั้นเดินทาง “ทะเลสาบโทยะ” ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งของปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศ มีความลึกถึง 179.2 เมตร และเป็นที่ตั้งของรีสอร์ท สปา สถานที่ตากอากาศ โรงแรมเรียวกงั และร้าน
ขายของที่ระลึกมากมาย 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
ที่พัก : Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่  

วันที่ส่ี  เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ – โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญี่ปุ่ น ... 
ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส ... น า
ท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 
1920 ที่ยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคาร
เก่าแก่ริมคลองและววิทิวทศัน์ที่สวยงาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” ... 
นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ 
ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ  เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... แลว้น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” สไตล์
องักฤษ ที่เหลืออยูเ่พยีง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบ
ใหก้บัเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบั
นาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระใหท้่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของ
ศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งที่ท  ามาจากแกว้
มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิง่นัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอนั
แสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได ้“เลือกซ้ือ
เลือกชม” สินคา้ที่ผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 
“โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ขึ้นช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ “โคนม” คุณภาพเยีย่ม
มากมายทัว่ทั้งเกาะ สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท  าให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยีย่ม
กลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดง
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อุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ
เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองท าช็อกโกแล็ตดว้ยฝีมือตวัเองก็สามารถท าได ้

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ –  
                           ช้อปป้ิงซึซึกิโนะ  – ซัปโปโร   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
น าท่านเดินทางสู่ถนนสายโรแมนติกแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด “กิงโกะอเวนิว” หรือ “ถนนต้นแปะก๊วย” 
บริเวณทางเขา้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย มีตน้กิงโกะประมาณ 70 ตน้ ขนานกันไปตามถนนที่ทอดยาว
ประมาณ 380 เมตร ... ใบของแปะก๊วยมีสีเขียวและจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีประมาณปลาย
เดือนตุลาคมถึงตน้เดือนพฤศจิกายน ... อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพตามอัธยาศยั ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... 
ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อัน
ยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ที่น่ีก็เป็นที่สาหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่
สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ี
ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากที่ท  าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่ออกแบบอาคารน้ี
เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าให้ตอ้งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบตัิที่มีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม  และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับ
บุคคลที่ส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น ... จากนั้นน าท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” 
เมืองซปัโปโร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติั
ทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญี่ปุ่ น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษ์
ไวเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมที่ส าคญัของญี่ปุ่ นอีกดว้ย ... แลว้น าท่านเดินทางต่อยงั “สวนโอโดริ” เป็นถนน
ซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตน้ไมท้  าใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นที่นิยมของคนเมือง
ในการเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่อง
ไมด้อก น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู ่และทุกปีในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งน้ีเป็นที่จกังาน
เทศกาลหิมะที่มีการแข่งขนัการน าหิมะมาสลกัแป็นรูปต่างๆ อนัเป็นที่โด่งดงัไปทัว่โลก ... สมควรแก่เวลาน า
ท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านคา้มากกวา่ 4,500 ร้านใหท้่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big 
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Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo . 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (11) 
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 : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่หก  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 
16.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่วหรือสํารวจเส้นทางเท่าน้ัน หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงของทาง
ประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะ

คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 
***หนังสือเดินทางต้องเหลอือายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

 

อัตราค่าบริการ วันที่ 8-13 ต.ค.  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                           ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)          ท่านละ 46,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)      ท่านละ 38,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                              ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                               ท่านละ 15,000.- บาท 
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อัตราค่าบริการ วันที่ 24-29 ต.ค. / 31 ต.ค. – 5 พ.ย. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                          ท่านละ 53,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                             ท่านละ 53,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)          ท่านละ 48,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)     ท่านละ 40,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                             ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                              ท่านละ 15,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
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. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

การยกเลิก : กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา
แลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 


