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 เมือง “คามิยุเบ็ทสึ” ดินแดนแห่ง “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์และสสีันสวยงาม 

 อลังการณ์กับ “ทุ่งดอกพ้ิงค์มอส ที่ปกคลุมเสมือนเป็นพรมดอกไม้มีขนาดเทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล 

 เทีย่วชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ทีไ่ด้รับความนิยมมากท่ีสุดในญี่ปุ่น  

 อ่ิมอร่อยกับรสชาติราเมนต้นตํารับแท้สไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน” ได้รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ 

 นําท่านชมทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด ถนนที่ใช้ในการถ่ายทําโฆษณาที่สวยที่สุด ณ “เมืองบิเอะ” 

 ชมความอัศจรรย์ “อาโออิเคะ” สระนํ้าสีนํ้าเงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด 

 “ฟาร์มโทมิตะ” ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟรุาโน”  
 ชมกรรมวิธีการผลิตชีสชื่อดังของฮอกไกโดที่ “โรงงานชีส” 

 น่ังกระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก 

 ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ําตาล” ที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน 

 ด่ืมดํ่ากับความงดงามของ “เมืองโอตาร”ุ เมืองที่เต็มไปด้วยลําคลองและต้นกําเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตร”ี 

 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด 
 

 ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

*** อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด 

ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ *** 
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“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” 

กําหนดวันเดินทาง 

 12 – 17 พฤษภาคม 59 (6วัน4คืน)  

 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีหน่ึง           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

20.00  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

*** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C  

(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** 
หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

23.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

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

 

วันท่ีสอง  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – ทะคิโนะอุเอะ -  ทุ่งดอกพ้ิงค์มอส - คามิยุเบ็ทสึ – ทุ่งดอกทิวลิป  

08.30 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญ่ีปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง  

52,900.- 

       
  Kamiyubestu Tulip Park    Takinoue Pinkmoss Park             Tomita Farm                         Otaru Canal 
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นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกาว่า” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ช่ือว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโด

และเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีปุ่น ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” เป็นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาว

ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธ์ุ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ... นําท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” 

เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บันทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ําที่ท่านจะได้ชมเพนกวิน

ว่ายน้ําได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขาวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกล

ถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้าแดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน”และ “ฝูง

สุนัขจ้ิงจอง” ... นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พื้นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และ

สิงโตทะเล ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า” ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่า

และของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมงที่มีช่ือเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทําราเมงของตนเองให้

อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้

เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมือง “ทะคิโนะอุเอะ” จุดชมความงดงามอีกแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโดที่ปกคลุมด้วยพรมของ

ดอกไม้ ... นําท่านช่ืนชมกับดอก “MOSS PHLOX” หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ช่ือ “ทุ่งดอกพ้ิงค์

มอส” นับได้ว่าเป็นเสมือนตัวแทนสําคัญของเกาะฮอกไกโดในฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียว ... ทั่วทั้งสวนด้วยพื้นที่เทียบเท่า 14 

สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสีชมพูทั่วทั้งภูเขา ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทําให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วบริเวณ ... และในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกับความงาม

ของท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สีชมพู ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวย ๆ อย่างจุใจ  ... จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่เมือง “คามิยุเบ็ทสึ” ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงสวนดอกไม้เล็กๆ เท่านั้น ต่อมากลุ่ม ประชาก รอาวุ โ สประจํ า

ท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกดอกไม้นานาพันธ์ุ โดยเฉพาะดอกทิวลิปขึ้นมา และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเร่ือยมาทุกๆ ปี จน

กลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันต่อมา ... ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มิใช่เพียงสวนดอกไม้เล็กๆ ดั่งในอดีต สวนนี้ได้มีขนาดกว้าง

ใหญ่ขึ้น และสวยงามราวกับ “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่ปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์ ... นําท่านชมความสวยงามแห่งมวลดอกไม้ 

“ทุ่งดอกทิวลิป” ที่เกิดจากการปลูกเพื่อความสวยงาม จนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่อย่างในปัจจุบัน จนเสมือนว่าเป็น

ดอกไม้ประจําเมืองนี้เลยทีเดียว ... นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลงานแสดงดอกทิวลิปขึ้นประจําทุกปีตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-

ต้นเดือนมิถุนายน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จะมีดอกทิวลิปให้ชมถึง 1,200,000 ดอก จาก 120 สายพันธ์ุและหลากสีสัน

สวยงาม ทั้งสีแดง สีส้ม สี ชมพู สีขาว สีม่วง จัดวางเรียงรายไล่ระดับสีอย่างสวยงาม ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง 

“โซอุนเคียว” หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง” 

นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็นแหล่งน้ําแร่ออนเซนที่มีช่ือเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นนับล้านเข้า

มาตากอากาศ แช่น้ําแร่เพื่อสุขภาพและบํารุงผิวพรรณ ... เพื่อนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก                                                                                            

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง  
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ท่ีพัก : Sounkyo Kankou Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีสาม  นํ้าตกกิงกะ & นํ้าตกริวเซย์ - บิเอะ - Blue Pond – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – โรงงานผลิตชีส  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางชมความงามของ “นํ้าตกกิงกะ” หรือ “นํ้าตกแม่นํ้าสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ําที่ไหล

ลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่ง

น้ําตก “นํ้าตกริวเซย์” หรือ “นํ้าตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ําตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อ

ต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กําลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากนี้น้ําตกทั้งสองยังได้ช่ือว่าเป็นน้ําตกคู่สามี

ภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ําตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและ

บันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอก

ไกโด ที่ได้ช่ือว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิว

ทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสี

ฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขาเส้นทางที่เรียกกันว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ

นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจําอย่างยิ่ง ... โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีและ

ได้รับความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ  มากมาย อาทิ รถยนต์นิส

สัน มาสด้า และบุหร่ีไมลด์เซเว่น ... แล้วนําท่านแวะชมความงดงามของ “สระนํ้าสีนํ้าเงิน หรือ อาโออิเคะ” สระน้ําสีน้ําเงิน

ที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด ... สระนี้เกิดหลังจากการสร้างเขื่อนในต้นน้ําของแม่น้ําบิเอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพื่อ

ป้องกันการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซึ่งเกิดระเบิดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 1988 ... การสร้างเขื่อนได้มีผลทําให้กระแสน้ําของ

แม่น้ําบิเอะไหลย้อน และสะสมจนกําเนินเกิดบ่อน้ําสีน้ําเงินในป่า แร่ธาตุในน้ําซึ่งเป็นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ ทําให้เกิดคลื่น

แสงสีฟ้าเช่นเดียวกับช้ันบรรยากาศโลกสะท้อนเป็นกระจกส่องประกายระยับตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้อมในธรรมชาติได้งดงามจับ

ใจ ... อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่” เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิด รวมถึง

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบํารุงผิวพรรณ ที่สกดัจากดอกไมต่างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมาย ... เพื่อนําท่านเดินทาง

สู่“ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้สีสันสดใส ... ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของ ทุ่งสายรุ้ง หลากหลายด้วย

สีสันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด ... ซึ่งภายในฟาร์มแห่งนี้มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด 6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบาน

สลับกันตามฤดูกาล (พ.ค. ดอกป๊อปป้ี / มิ.ย.-ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์ การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพ

ของอากาศ) ... ในฤดูร้อนสําหรับฮอกไกโดนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้กันมากที่สุด คือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน -

สิงหาคม แต่ช่วงที่สวยที่สุดคือเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้ทุกสวนพร้อมใจกันผลิบานและส่งกลิ่นหอม โดย

ท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติคยิ่งนัก  ... อิสระให้ท่านได้

เลือกบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... หรือจะเลือกศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการต่างๆ ของฟาร์มได้ที่  

“Hanabito House” ... เลือกเพลินตากับ “ดอกลาเวนเดอร์” ที่สวยสดได้ทั้งปีที่ “Green House” (เปิดให้ชม
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เฉพาะบางเดือน) ... หรือจะ “เลือกชมและซ้ือ” ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งได้ที่ “Dried Flower House” ... แล้วมา

สูดกลิ่นความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้ทําการสกัดมาเป็นน้ําหอมที่ “Perfume Workshop”... หรือจะ

เลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมรสชาติหอมอร่ย พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ “Potpourri House” ตาม

อัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านเช้าชม “โรงงานผลิตชีส” แห่งเมืองฟุราโน่เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชีสคุณภาพช้ันยอดของฮอก

ไกโด ที่เปิดโอกาสได้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสท้องถ่ินคุณภาพชนิดต่างๆ ผ่านทางกระจก ... ให้

ทุกทท่านได้ลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ รวมถึงชีสที่มีความพิเศษอีกชนิด คือ ชีสสีดํา (Black Cheese) ที่

ผลิตจากหมึกของปลาหมึก 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

ท่ีพัก : Jozankei Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีส่ี  ภูเขาไฟอุสึ (ขึ้นกระเช้า) – ฟาร์มหมี – เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ  

   พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีท่ีอากาศเอื้ออํานวย) 

... ที่ได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทําให้เกิดทะเลสาบโทย่า 

และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่าง

ต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทําให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa 

shinzan) ... ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมี

ความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติ

และวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ... แล้วนําท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีนํ้าตาล” พันธ์ุหมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบ

เฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 

ขวบจนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทําท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอน

ยกขารอขอแอ๊ปเป้ิล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเป้ิลหรือคุกก้ี  ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความ

น่ารักของเหล่าหมีสีน้ําตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ําที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง

ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น  ... ถึงเมือง 

“โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นําท่านแวะชม “คลอง

โอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ

ขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือ

บริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนําท่าน

เดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปป้ิงสําคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้ง
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ของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” ... นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน

ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ  เค้กและ

ขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านถ่ายรูป

เป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็นของขวัญจากเมือง

แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน้ําออกมา

ทุกๆ ช่ัวโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนําท่านช่ืนชมความ

งดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งที่ทํามาจากแก้ว

มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ

พร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่างผู้ชํานาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินค้าที่ผลิต

จากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้นช่ืออีก

อย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเย่ียมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่า

ได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน 

กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 

บริการท่านด้วยเมนูสุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ท้ัง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ ให้ท่านได้ลิ้มลอง

รสชาติสดใหม่จากทะเลพร้อมนํ้าจ้ิมรสแซ่บ นอกจากน้ียังมีเมนูป้ิงย่าง พร้อมด้วย เน้ือหมู เน้ือไก ่พร้อมผักสดมากมาย 

ฟักทอง ขา้วโพด พริกหวาน เหด็หอม เพ่ือให้ท่านไดท้ดลองย่างดว้ยตัวเอง                                                                                

ท่ีพัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีห้า  ซัปโปโร – อิสระช้อปป้ิง หรือ เลือกท่องเท่ียวตามอัธยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามย่านดังในตัวเมืองซัปโปโร  โดยการน่ังรถไฟ (ไม่
รวมค่ารถไฟ) โดยทางหัวหน้าทัวร์จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กับท่านโดยละเอียด  ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR / 

SUBWAY เพื่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็น 

ตลาดเช้า เป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้า เลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น 

ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ําเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นต้น 

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งกําเนิดของเบียร์ในประเทศญ่ีปุ่น พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งนี้ได้เปิดให้รู้ถึงประวัติ

ความเป็นมาของขั้นตอนการทําเบียร์เพื่อจะออกมาเป็นสินค้าเพื่อจัดจําหน่ายได้อย่างไร รสชาติของเบียร์นั้นแม้ผิดเล็กน้อยแต่

อาจทําให้รสชาติของเบียร์ผิดแปลกไปได้  
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สวนโอโดริ ถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคน

เมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง  147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก 
น้ําพุ และประติมากรรมเป็นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู ่

ซึซึกิโนะ แหล่งช้อปป้ิงที่มีร้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera 

จําหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่นร้าน 

Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ทานุกิ โคจิ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน

ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้ เลือก

หลากหลายแบบที่เร่ิมต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองสําอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกับสนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง 

ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 

JR TOWER ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้างเช่ือมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโร มีร้านค้ากว่า 600 ร้าน โรง

ภาพยนต์โรงแรม และจุดชมวิวที่ช้ันสูงสุดช้ัน T38 ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซึ่งหากวันไหนอากาศดีๆ ก็จะ

มองเห็นได้ไกลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกีอันเลื่องชื่อของเมืองนิเซโกะ 

และสามารถชมวิวช่วงกลางคืนงดงามเป็นพิเศษ 

ท่ีพัก : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ีหก  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเท่ียวบิน TG 671 

15.45  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือสํารวจเส้นทางเท่าน้ัน  หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบรกิาร 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 52,900.- บาท 
เดก็อายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 39,900.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                                       ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตั๋วแล้วลด                                                                        ท่านละ 18,000.- บาท 

 

***กรุณาอา่นเงื่อนไขด้านลา่งก่อนชําระมัดจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ*** 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันท่ี 1 ก.ค. 56) 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
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การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและ

ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซา่และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทํา

การพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดใหส้มาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
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7. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จําเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 

11.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง... 

 


