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HILIGHT  
สนกุสนานกบักจิกรรมรปูแบบตา่งๆ มากมายภายใน  

คโิรโระ สกรีสีอรท์ 
น ัง่กระเชา้ Gondola ขึน้สูย่อดเขาอาซาร ิเคาะระฆงั

แหง่ความรกั 
ชมความงามของทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบมหศัจรรย ์
เดนิชอ้ป เดนิชมิ เดนิชวิ คลองโอตาร ุทีแ่สนโรแมนตกิ 

ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุโิคจ ิ 
ซูซูกโินะ  
พเิศษ !!! เมนปู ู3 ชนดิแบบไมอ่ ัน้ พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 
บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเซะ 
วนัที ่2 สนามบนิชโิตเซะ – เนนิแหง่พระพุทธเจา้ 

โมอายแหง่ฮอกไดโด - โอตาร ุ– คลองโอตารุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิ 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้ – Kiroro Ski Resort 

แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่3 กจิกรรม ลานสก ีKiroro Ski Resort 

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – รา้นจ าหนา่ยของ

ฝาก 

ออิอน มอลล ์– ซปัโปโร ่– บฟุเฟ่เมนปู ู3 ชนดิ 

วนัที ่4 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ 

ฮอกไกโด –สวนสาธาระโอโดร ิ– ผา่นชมหอ

นาฬกิาเมอืงซปัโปโร - ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง 

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปป้ิง

ทานกูโิคจ ิ

วนัที ่5 ซปัโปโร – ทะเลสาปโทยะ – ภเูขาไฟ 

โชวะชนิซงั – โนโบรเิบทส ึ– ซปัโปโร 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

HOKKAIDO 

ระฆงัดงั วนัสงกรานต ์

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: เมษายน 62 

ราคาเพยีง 54,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่14-19 เมษายน 62  54,900.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม–ิสนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

23.45 น ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ 

TG 670 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเซะ 
[TG670 23.45 -08.30+1] 

 

2 

สนามบนิชโิตเซะ – เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – โมอาย
แหง่ฮอกไดโด - โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้ – Kiroro Ski Resort – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ อสิระ 🍽 

KIRORO SKI 
RESORT 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ [♨] 

3 
กจิกรรม ลานสก ีKiroro Ski Resort –โรงงานช็อคโก
แลตอชิยิะ - รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ออิอน มอลล ์
ซปัโปโร ่– บฟุเฟ่เมนปู ู3 ชนดิ 

🍽 อสิระ 🍽 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด 

สวนสาธาระโอโดร ิ– ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร
ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง - MITSUI OUTLET PARK 

SAPPORO – ชอ้ปป้ิงทานกูโิคจ ิ

🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 
ซปัโปโร – ทะเลสาปโทยะ – ภเูขาไฟโชวะชนิซงั 

โนโบรเิบทส ึ– ซปัโปโร 🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG671 10.30-15.30+1] 🍽 ✈  
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วนัที ่2 

สนามบนิชโิตเซะ – เนนิแหง่พระพุทธเจา้ – โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด –  

โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ-  

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– KIRORO SKI RESORT 

08.30 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโป

โร่ เมืองที่ เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไก น าท่านเดินทางสู่ เนินแห่ง

พระพุทธเจา้ หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ที่ถูก

ออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชือ่ดังชาวญี่ปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถงึ 13.5 เมตร 

และมนี ้าหนักมากถงึ 1500 ตัน ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤด ูฤดู

รอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะทีข่าวโพลน นับ

ไดว้า่เป็นอกีหนึ่งสถานที่ๆ เรยีกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านชม โมอาย

แห่งเมอืงฮอกไกโด หรือทีเ่รยีกว่า (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มเีนื้อ

ทีท่ัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร ดา้นในมีรูปปั้นหนิโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียง

รายอยู่จ านวนมาก  

 

เดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงราย

อยู่ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทาง

การขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท า

ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบ

คลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ เมอืงโอตาร ุ

บา่ย 

 

 

ชม นาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้

จะพ่นไอน ้า มีเสยีงดนตรีดังข ึน้ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬกิาไอน ้าอีกเรือนที่แคนาดา 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา

ยาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี้

เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ

เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเก่าแก่ทีส่ดุ โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้

ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูก

บอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทีย่วดว้ย รา้นกาแฟ ฮลั

โหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

 

เดนิทางสู ่คโิรโระ สกรีสีอรท์ [KIRORO SKI RESORT] สกรีสีอรท์ขนาดใหญ่ ที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมากนัอยา่งไม่ขาดสาย โดยเฉพาะชว่งฤดหูนาวพืน้ทีร่อบๆ รี

สอรท์จะถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะและเทอืกเขาสงูต า่สลบักนั จนเกดิเป็นทวิทศันท์ีส่วยงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://www.qualityb2bservice.com/


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) HOKKAIDO ระฆงัดงัวนัสงกรานต ์6D4N โดยสายการบินไทย [TG] 

 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KIRORO SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ภายในโรงแรม 

วนัที ่3 กจิกรรม ลานสก ีKiroro Ski Resort - โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - รา้น
จ าหนา่ยของฝาก - ออิอน มอลล ์– ซปัโปโร ่– บุฟเฟ่เมนปูู 3 ชนดิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

อสิระใหท้่านไดเ้ลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยภายใน คโิรโระ สกรีสีอรท์ [Check out 11

โมง] ไม่ว่าจะเดนิเล่นถ่ายรูป ชมทวิทัศน์ทีส่วยงามรอบๆ รสีอรท์ หรือจะแชอ่อนเซ็นตอน

เชา้เพือ่ผวิพรรณและสขุภาพทีด่ ี 

หรอืเลอืกซือ้ Optional ทวัรเ์สรมิ ภายใน คโิรโระ สกรีสีอรท์  

1.น ัง่กระเชา้ Gondola เพื่อข ึน้สู่ยอดเขาอาซาร ิไปเคาะระฆังแห่งความรักและชมววิ

ทวิศน์ดา้นบนที่สวยงาม 2.กจิกรรมที่อยู่บรเิวณลานสกี อาทเิช่น Snow Park, Snow 

Banana Boat, Mini Mobile, Snow Raft (โดยกจิกรรมนี้ สามารถเลน่ไดถ้งึประมาณ

กลางเดอืนเมษายน กจิกรรมเล่นหมิะ ณ ลานสก ีข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และ ความสงูของ

หมิะ) 

3.คปูองอาหารมลูคา่ 1500 เยน 

โดย Package กจิกรรมนี้ราคา 2,500 บาท ท่านสามารถซื้อจากเมืองไทย โดยแจง้มา

พรอ้มการจองทวัรเ์ทา่นัน้ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ คโิรโระ สกรีสีอรท์  

[ส าหรบัลกูคา้ทีซ่ือ้แพ็ตเกจเครือ่งเลน่จะมคีปูองอาหารกลางวนัรวมอยูใ่นแพ็กเกจ] 

บา่ย 

 

แวะซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตที่มีชือ่เสยีงของ

ญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ี

ชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่า ชอ็คโกแลตขาวแด่

คนรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่า่นรักทาน หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอื

กลบับา้นได ้

 

รา้นจ าหนา่ยของฝากของทีร่ะลกึ ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสนิคา้ลด

ราคามากมาย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้น จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู ่ออิอน 

มอลลเ์พือ่ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากตา่งๆโดยโซนของออิอนทัง้หมด แบ่งเป็นซปุเปอรม์ารเ์กต็ 

ทีข่ายทัง้ของสด เช่น ผักผลไม ้ขา้วกล่อง อาหารปรุงสดใหม่ ขนมต่างๆ อีกสว่นก็จะเป็น

พวกเครือ่งส าอางคต์า่งๆ ใกล ้ๆ กนัก็มฝ่ัีงทีข่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ของใชใ้นบา้น 

ค า่  บรกิารอาหารกลางค ่า ณ รา้นอาหาร ** พเิศษสุดๆ กบัเมนูป้ิงย่างพรอ้มปู 3 

ชนดิ  แบบไมอ่ ัน้ ** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด –สวนสาธารณะโอโดร ิ

ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร - ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง- MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) HOKKAIDO ระฆงัดงัวนัสงกรานต ์6D4N โดยสายการบินไทย [TG] 

 

 

เดนิทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธ

นกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทีม่คีวามเกา่แกแ่ห่งหนึง่ในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 

1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวขอ้งผูกพันกับว ิถีช ีว ิตของชาวฮอกไกโดอย่าง

ลกึซึง้เร ิ ่มตัง้แต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสบึุน พ ิธี

สมรสและอื่นๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ที่มีธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามา

เยี่ยมทักทาย และจะคราคร ่าไปดว้ยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระและดอกบ๊วย

ซึง่จะบานสะพรั่งพรอ้มๆ กันเมื่อฤดูใบไมผ้ลมิาเยือน  

 

ชมท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เร ิม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอ

บาร็อคอเมริกา ที่ เลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์

สหรัฐอเมรกิา ทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ 

ตกึนี้ผ่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่ท าการหลังใหม่เป็นตกึใหม่

ทันสมัยสูง 10 ชัน้ตัง้อยู่ทางดา้นหลังตกึเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นไดร้ับการบูรณะ

ซอ่มแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ.2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรม

ทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมส าคญัของชาติ

เมือ่ปี พ.ศ. 2512 

 

สวนสาธารณะโอโดร ิสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพันธุ์ไมแ้ละแปลงดอกไม ้

แต่งแตม้ส ีสันตลอดฤดูกาลทัง้สี ่เผยใหเ้ห็นโฉมหนา้ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ

เทศกาลและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซัปโปโรเป็นโอเอซสิของย่าน

ออฟฟิศที ่ถ ูกหอ้มลอ้มไปดว้ยดอกไลแล็คและตน้เอล ์มญี ่ปุ่ น  92 สายพันธุ ์กว่า 

4,700 ตน้ 

 

ผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตัง้อยุ่ท่ามกลางกลุ่มตกึสูง

สมัยใหม่ เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ทีส่ าคัญของเมืองซัปโปโรอีก

แห่งหนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยัฮอกไกโดแตไ่ด ้

ปรับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมีระฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยัง

สามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยู่คูก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึง่ของเมอืงซปัโปโร 

 

ตลาดซปัโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร

กว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central 

Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ที่สดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหาร

ทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์

ผลผลติอื่นๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่

แพงมากนัก 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาโจไก 

บา่ย 

 

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาด

ใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกล ้

เสน้ทางทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซ่ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมี

รา้นคา้แบรนดต์า่งๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่

น่ัง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด  
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ช้อปป้ิงย่านทานุกโิคจ  ิเป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี 

จุดเดน่ของย่านนี้คอืการสรา้งหลงัคาทีค่ลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ 

ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมี

ความยาวประมาณ1กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มีทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, 

New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุก

อย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiที่มีขายทุกอย่างตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้าไปถงึ

เครือ่งส าอางคใ์นราคาทีถู่กจนน่าตกใจหรือถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่ก็มีรา้นอาหารดังๆหลาย

รา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ

 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5 ทะเลสาปโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชนิซงั – โนโบรเิบทส ึ– ซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 

กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ตัง้อยู่ใกลก้ับ ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake 

Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น ้ าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว กลาง

ทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไป

เดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) และเมือ่ครัง้อดตี ในวันที ่7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผูน้ า G8 ก็ได ้

เลอืกเป็นทีจ่ัดการประชมุ โดยพักกนัทีโ่รงแรมหรูระดบั 5 ดาวทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ  ทะเลสาบแห่ง

นี้  

 

ชมภูเขาไฟโชวะซินซงั [ด้านล่าง] ซึ่งมีอนุเสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผูค้ น้พบความ

เคลือ่นไหวและการเกดิข ึน้มาใหม่ของภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 - 1945 ภเูขา

ไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ2

ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น 

“อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาด KANIKOTEN 

 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงย่าน

ซูซูกโินะ(Susukino)เป็นย่านบันเทงิทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโดซูซกูโินะเต็มไปดว้ยรา้นคา้

5,000รา้นและรา้นอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืนและถือเป็นย่านที่คกึคัก

และมีชวีติชวีาทีส่ดุของเมืองซัปโปโรอีกดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 

500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาค ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณา

บนตกึตา่งๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชนักนัสสีนัละลานตาดงึดดูลกูคา้กนัเต็มทีร่อบๆบรเิวณนี้มี

รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะรวมกัน

มากกว่า 4,000 รา้น  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ทานกูโิคจ ิหรอื ซูซูกโินะ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนิชนิชโิตเซะ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเซะ 
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10.30 น.  น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

โปรแกรม : HOKKAIDO ระฆงัวนัสงกรานต ์6D4N  

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

14-19 เมษายน 62 54,900 54,900 54,900 53,900 22,330 8,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
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4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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