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บนิตรง กรุงเทพฯ - ซโิตเซ่ เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาตไิทย THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พรอ้มบรกิารอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรนี า้หนกักระเป๋า
ขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐานระดบั 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พกัออนเซ็น 1คนื / โอตารุ 1คนื / 
ซบัโปโร 2คนื 

เทีย่วครบทุกไฮไลท ์หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจไิดมุระ  บอ่โคลนเดอืด “จโิกกุดาน”ิ  ฟารม์หมสีี

น า้ตาล ลานสก ีKIRORO SKI RESORT ชมคลองโอตารุ พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ และกลอ่ง
ดนตร ีน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ 

เมอืงซปัโปโร ชมนาฬกิาไอน า้ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ หอนาฬกิา
โบราณซปัโปโร สวนโอโดร ิชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิศาลเจา้ฮอกไกโด ตลาดซปัโปโรโจไง 
พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโรและ MITSUI OUTLET MALL 

เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พเิศษ!!!  อิม่อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU + ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ แบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ัน้ และเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟตใ์หท้่านไดอ้ิม่แบบไม่
อ ัน้อยา่งจุใจ 

วันท่ี รายละเอียดท่องเท่ียว 

1  กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

2  ซโิตเซ่ – หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจดิาอมูิระ – บอ่โคลนเดอืดจโิกกุดาน ิ– ฟารม์หมสีี

น า้ตาล - จุดชมววิไซโร 

3  สกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESSORT – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์
เครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– ชมนาฬกิาไอน า้ - กระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ 

4  
เมอืงซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ – สวนโอโดร ิ– 
หอนาฬกิาโบราณ – ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ 
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5  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดซปัโปโรโจไง – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร  –  เมอืงคติาฮา
โรชมิะ – มติซุยเอา้ทเ์ล็ต  

6  สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

08 - 13 Jan 2020  43,999  42,999 41,999 6,900 9,900 

21 - 26 Jan 2020  43,999  42,999 41,999 6,900 9,900 

24 - 29 Mar 2020  44,999  43,999 42,999 6,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

20.30  คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศช ัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์C  

สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเซะ  เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญีปุ่่น                         

โดย สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 670  (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

วันท่ี 2 ซโิตเซ่ – หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจดิาอมูิระ – บอ่โคลนเดอืดจโิกกุดาน ิ– ฟารม์หมี
สนี า้ตาล - จุดชมววิไซโร 

08.20  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น                       

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรญีปุ่่น พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ 

ฮอกไกโด เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของญีปุ่่นรองจากเกาะฮอนช ูตัง้อยูต่ าแหน่งเหนือ
สดุของประเทศ เดมิเกาะฮอกไกโดเป็นทีอ่าศยัของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ คอื ชาวไอนุ ซึง่
มวัีฒนธรรมคลา้ยกับอนิเดยีนแดงของอเมรกิา ค าว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า 
เมอืงทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน ภูมปิระเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเต็มไปดว้ยทุ่งหญา้ ทุ่งนา ป่า 
ภูเขา ทะเลสาบ แม่น ้า และ ปล่องภูเขาไฟ จงึเป็นดนิแดนทีม่ทัีศนียภาพงดงามเหมาะ
ส าหรับการท่องเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละสามารถท่องเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่าน
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เดนิทางถงึ หมูบ่า้นนนิจา ดาเตะ จดิาอมูิระ หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นทีร่วบรวมเหล่าซามุไร
ผูก้ลา้สรา้งขึน้เพือ่จ าลองบรรยากาศของบา้นเรอืนสมยัเอโดะของญีปุ่่น  นักท่องเทีย่ว
สามารถเขา้ไปรับชมการแสดงละครสมัยเกา่ การแสดงนนิจา  สนุกสนานบา้นจ าลอง
ของนนิจา พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับเหล่าซามุไร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนู SEAFOOD HOTPOT SET     

จากนัน้น าท่านชมความแปลกของธรรมชาตทิี่ “จโิกกดุาน”ิ หรอื “หุบเขานรก” บ่อ
โคลนเดอืดทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์ึน้อุดมไปดว้ยแรก่ ามะถัน ซึง่เกดิจากความรอ้นใต ้
พภิพเผาผลาญก ามะถันแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตัวกันจนเกดิเป็นแอ่ง  จากนัน้น าท่านชม 
“ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล” หมสีนี ้าตาล มถีิน่ก าเนดิอยู่แถวไซบเีรยี และทีเ่กาะฮ
อกไกโดเท่านัน้ ปัจจุบันน้ีไดก้ลายเป็น สัตวใ์กลส้ญูพนัธ ์และหาดูไดย้ากเต็มท ี อสิระ
ใหท่้านไดใ้หอ้าหารและเพลดิเพลนิกับความน่ารักของเหล่าหมสีนี ้าตาลทีอ่ยู่รวมกันเป็น
ฝูง และเลอืกซือ้ของ ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ จุดชมววิไซ
โร  สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจิ
มะ เขาอุส ุเขาโชวะชนิซัง และปากปลอ่งภูเขาไฟนชิยิามะ นอกจากน้ียังสามารถ
มองเห็นเขาโยเทย ์ ซึง่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟจูแิห่งเอโซะ ทางทศิตะวันตก 
รวมถงึ เทอืกเขานเิซโกะ เขาคอมบุ และภูเขานอ้ยใหญ่อืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย...สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก   

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) เมนู บุฟเฟต ์         

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณก์ารอาบน ้าแร่เพือ่สขุภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบ
น ้าแร่ในแบบของญีปุ่่น 

สรรพคุณการอาบน า้แร:่ การอาบน ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเน้ือชว่ยใหโ้ลหติในร่างกายหมุนเวยีนไดด้ขีึน้ชว่ย
ขับสิง่อุดตันใตผ้วิหนังและรูขมุขนท าใหผ้วิหนังสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 

   

วันท่ี 3 
สกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESSORT – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – 
พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– ชมนาฬกิาไอน า้ - กระเชา้ลอยฟ้าโอ
ตารุเทนกุยามะ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสัมผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESSORT 
ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาที ่  ปกคลุมดว้ยหมิะแสนนุ่ม เชญิท่านสนุกสนานกับกจิกรรม
กลางแจง้ ณ ลานสกเีพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สก,ี สโนว์
บอรด์, กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (**ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอปุกรณ์การเล่นสก*ี*) หรอืจะ
เลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซนพลาซ่า  คโิรโระ รสีอรท์ ถูกเลอืกเป็นโลเคช่ันหลักหนัง “แฟน
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เดย ์แฟนกันแค่วันเดยีว” เรือ่งแรกของค่ายจดีเีอช เปิดมุมสวยท่ัวสกรีสีอรท์ใชเ้ป็น
สถานทีถ่่ายท า ใน LOCATION ต่างๆ เชน่  ระฆังแห่งความรัก (LOVE BELL)  ตัง้อยู่บน
ยอดเขาอะซาร ิ(ASARI PEAK) ของ “คโิรโระ รสีอรท์” ระฆังน้ีมตี านานของความรักอัน
ศักดิส์ทิธิ ์นักท่องเทีย่วมกัจะมาเคาะระฆัง แลว้อธษิฐานขอพรใหค้วามรักใหส้มหวัง
ตลอดไป การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆังแห่งความรัก ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดล่า(**ค่าทัวร์
ไม่รวมค่ากระเชา้กอนโดล่า** ) ขึน้สูย่อดเขา ลานสก ี ส าหรับนักสกมีอือาชพีและ
สมัครเล่น เพลดิเพลนิกับการเล่นสกแีละสโนวบ์อรด์  สมาชกิตัวนอ้ยก็สามารถเล่นสนุก
ได ้เพราะม ีANNIE KIDS SKI ACADEMY โรงเรยีนสอนสกสี าหรับเด็ก  นอกจากน้ี ยัง
มกีจิกรรมแสนสนุกในลานหมิะขนาดใหญ่  SNOW PARK  และสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ 
มารเ์กต็  แหล่งรวมขนมอรอ่ยเเละสนิคา้ทีข่ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบ ซึง่นักท่องเทีย่ว
สามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากไดใ้นแห่งเดยีวทีน่ี่ 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนู HOKKE SET 

น าท่านออกเดนิทางสู ่“เมอืงโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในเกาะฮ
อกไกโด ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลนิตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาตแิละภาพ
วถิชีวีติความเป็นอยู่อย่างเรยีบง่ายของญีปุ่่น “โอตารุ” เป็นเมอืงทีท่่านจะไดซ้มึซับกับ
ภาพบรรยากาศและกลิน่อายประหนึง่ว่าเดนิอยู่ในเมอืงเวนสิ  น าท่านแวะชม “คลองโอ
ตารุ” ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ในสมัยกอ่นประมาณ 
ค.ศ. 1920 ทียุ่คอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็น
เสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารอุอกไปยงัท่าเรอืบรเิวณ
ปากอ่าวใหท่้านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเกา่แกร่มิคลองและววิ
ทวิทัศน์  จากนัน้น าท่านชม “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี อาคารเกา่แกส่องชัน้ ที่
ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้ง
ขึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ให ้
เป็นสมบัตขิองชาต ิ ใหท่้านไดท่้องไปในดนิแดนแห่ง MUSIC BOX และเลอืกซือ้เป็น
ของฝากอสิระตามอัธยาศัย  น าท่านเทีย่วชม เครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ที่
มชีือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสัีนดงัอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหลง่
เครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท่้านชืน่ชม และเลอืกซือ้
ได ้เมอืงน้ีมชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ  น าท่านชม นาฬกิาไอน า้เรอืนแรก
ของญีปุ่่ น สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิาน้ีจะพ่นไอน ้า มี
เสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา  ใหไ้ดช้ืน่ชม
และเก็บภาพความประทับใจไวไ้วเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ชมเมอืงโอตารุ 
กระเชา้ลอยฟ้าโอตารุเทนกุยามะ ท่านสามารถชมววิเมอืงและทะเลไดทั้ง้หมด ใช ้

เวลาเพยีง 4 นาท ีจากเชงิเขาไปยอดเขาเท็นกยุามะ ภูเขาทีอ่ยู่ทางตะวันตกของเมอืง 
ใหท่้านไดช้มทวิทัศน์เมอืงโอตารุและทะเลญีปุ่่นทีถู่กจดัว่าเป็น 3 ทัศนียภาพอันยิง่ใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนู บุฟเฟต ์

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  GRAND PARK OTARU หรอืเทยีบเทา่ 

   



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น FUNNY SKI SNOW HOKKAIDO 6D4N [TG] 

วันท่ี 4 เมอืงซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ – สวนโอโดร ิ
– หอนาฬกิาโบราณ – ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (SAPPORO) จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู ่ “โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)” แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ี
ชือ่เสยีงของประเทศญีปุ่่น ตัวอาคารของโรงงานสรา้งขึน้ ในสไตลแ์บบยุโรป ที่
แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซึง่มช็ีอคโกแลตทีข่ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน้ี่คอื SHIROI 
KOIBITO มคีวามหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ใหท่้านไดช้มประวัตคิวามเป็นมา
ของโรงงานและอสิระเลอืกซือ้ช็อคโกแลตเป็นของฝาก น าท่านเดนิทางสู ่ “อาคารที่
ท าการรฐับาลเกา่” สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถอืเป็น
สัญลักษณ์แห่งเมอืง ซัปโปโร ท าใหนั้กท่องเทีย่วทอ้งถิน่และต่างชาตริูจ้กักันอย่าง
แพร่หลายสไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลีย่ม   น ามาจากทีท่ าการรัฐแมสซาซเูสททใ์น
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนกิทอ้งถิน่ และสรา้งอาคารน้ีโดย
ใชวั้สดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่น และ
เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจ ิแตต่่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสรา้งขึน้มาใหม่ ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบัตทิีม่คีวามส าคญัทางดา้นวัฒนธรรม และส าหรับ
จัดงานเลีย้งตอ้นรับบุคคลทีส่ าคัญทางการเมอืงของรฐับาลญีปุ่่น จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่“สวนโอโดร”ิ เป็นถนนซึง้มคีวามกวา้ง 105 เมตร และยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร 
สเีขยีวของตน้ไมท้ าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีน่ยิมของคนเมอืงในการเดนิเล่น พกัผ่อน
หย่อนใจ ปลายสดุของถนนเป็นทีต่ัง้ของหอเสาทวีสีงู 147.2 เมตร ภายในบรเิวณน้ีมี
ร่องไมด้อก น ้าพุ และประตมิากรรมเป็นชิน้ๆ ตัง้ประดับอยู่ แลว้น าท่าน ชมสัญลักษณ์
ของเมอืง คอื “หอนาฬกิาโบราณ” เมอืงซัปโปโร ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1878 
ปัจจุบัน ถอืว่าเป็นสัญลักษณค์ู่เมอืง นอกจากน้ียงัถอืว่าเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมอันมคี่า
ของชาวญีปุ่่น ซึง่ยังคงบอกเวลา  อย่างเทีย่งตรงมานานนับ 100 ปี ทัง้ยังไดร้ับการ
อนุรักษ์ไวเ้ป็นสมบัตลิ ้าค่าทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของญีปุ่่นอกีดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมนู KARAKE CHIKEN 
FRIED+TEMPURA SET             

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านทานุก ิโคจ”ิ ถนนคนเดนิในร่มอันเกา่แกก่ว่า 130 ปี ของ
เมอืงซัปโปโร ทีม่คีวามยาวกว่า 900 เมตร รา้นคา้มากมายนับ 200 รา้นทีใ่หท่้านเดนิ
เลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆอย่างจุใจอาท ิเชน่ รา้นสนิคา้ 98 เยนรา้นรองเทา้และกระเป๋าราคา
ถูกทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายแบบทีเ่ร ิม่ตน้ราคาตัง้แต่ 1050 เยน รา้นขายเครือ่งส าอาง
รา้นขายอุปกรณ์เกีย่วกับสนัข รา้นขายผลไมพ้ืน้เมอืง รา้นเกมส ์รา้นขายเสือ้ผา้ 
รา้นอาหาร ฯลฯ  

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) เมนู บุฟเฟตช์าบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่่ น 
(PORK SHABUSHABU BUFFET)     

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น FUNNY SKI SNOW HOKKAIDO 6D4N [TG] 

วันท่ี 5 ศาลเจา้ฮอกไกโด - ตลาดซปัโปโรโจไง – พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร  –  เมอืงคิ
ตาฮาโรชมิะ – มติซุยเอา้ทเ์ล็ต  

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู ่“ศาลเจา้ฮอกไกโด” เดมิชือ่ศาลเจา้ซัปโปโร เป็นศาลเจา้ของ
ศาสนาพุทธนกิายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พัฒนาเกาะ 
ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มตอ่กับสวนมารุยามะ 
ในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกไม ้ใหท่้านไดสั้กการะสิง่ศักดิส์ทิธแ์ละขอพรตอ่เทพ
เจา้ น าท่านสู ่ “ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market)”  ประกอบดว้ยรา้นคา้ 
และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร
(Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง 
รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน 
ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก เชน่เดยีวกันกบัตลาดอืน่ๆท่ัวประเทศญีปุ่่น 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกว่า donburi 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10) เมนู GRILLED FISH SET 

จากนัน้น าท่านสู ่“พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร” เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรแ์ห่งเดยีวใน
ประเทศญีปุ่่นและตัง้อยู่ในซัปโปโรการเ์ดน้พารค์ อาคารกอ่อฐิแดงถูกสรา้งโดยโรงงาน
น ้าตาล Monbetsuในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผ้ลติน ้าตาลหัวผักกาด หลังจากสิน้สดุ
สงครามชโิน-ญีปุ่่นในปี ค.ศ. 1895 ความตอ้งการในตลาดน ้าตาลลดลง บรษัิท เบยีร์
ซัปโปโร จงึไดซ้ือ้ และปรับปรงุโรงงานน ้าตาลเพือ่ใชเ้ป็นโรงเบยีร ์นอกจากน้ียังมใีน
สว่นของลานเบยีรซั์ปโปโร (Sapporo Beer  Garden) ซึง่คุณสามารถเพลดิเพลนิไป
กับเบยีรส์ดทีร่นิอย่างประณตีทลีะแกว้ในภัตตาคารหลายรา้นทีบ่รกิารพรอ้มอาหารแบบ
บุฟเฟ่ตย์อดนยิม ไดแ้ก ่ จงิกสิขา่น อาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ของฮอกไกโด, ปู, ซชู ิและ 
อืน่ ๆ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต “MITSUI  OUTLET” เพลดิเพลนิ
กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่น อาท ิMK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลอืก
ซือ้กระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ 
เลอืกดูเครือ่งประดับและนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI  และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-80 % ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ ส าหรับใหท่้านไดน่ั้งผ่อนคลายอกีดว้ย  

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (11)    

SPECIAL: เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มปูยกัษ ์3 ชนดิ คอื ปสูุไว 
ปูขน 

ปูทาราบะ ปูน า้เย็นแหง่เกาะฮอกไกโดทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัโภชนาการ
ญีปุ่่ น 

วา่เป็นปูน า้เย็นทีม่รีสชาตอิรอ่ยทีสุ่ดใหทุ้กทา่นไดอ้ิม่อรอ่ยกนัแบบไมอ่ ัน้            

พเิศษ!!! ++ บรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ัน้++ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  MERCURE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น FUNNY SKI SNOW HOKKAIDO 6D4N [TG] 

   

วันท่ี 6 สนามบนิซโิตเซ่ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่“สนามบนิซโิตเช่” 

10.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  

โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671 (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 

15.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ : รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสน า
เทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย
มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงัน้ี :  

1)  โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร ์จะยังไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่ัก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยู่ในระดับเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท่้านทราบกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 1-3 
วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่น หอ้งพกัคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มหีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน ซึง่ท่าน
อาจจะตอ้งพักเป็น หอ้งทีน่อน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรมในหอ้งพกัจะไม่มี
เตยีงคู่ อาจจะมแีค่เพยีง 1 เตยีง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่านัน้ และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเต็ม 
ทางบรษัิทขออนุญาตจดัหอ้งพักใหท่้าน แบบพักท่านเดยีว/หอ้ง 

**เด็กต ่ากว่าอายุ 2 ปี ราคา 6,900 บาท** 

*** กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ต่อ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นท าการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ *** 

ราคาทวัรร์วม 
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1.ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดัพรอ้มภาษีสนามบนิทุกแห่งตามเสน้ทางทีร่ะบุใน
รายการ 

(ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได)้ 

2.ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

3.ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

4.ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า 

5.ค่ารถรับ–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี

7.น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบนิไทย (TG) ขาไปและกลับท่านละ 30 กก. 

8.ค่าไกดท์อ้งถิน่น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

9.ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง 

–การชดเชยอุบัตเิหตุสว่นบุคคลกรณเีสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัตเิหตุไม่เกนิ 500,000 บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว)้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง,ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการส่ังเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 4,000 เยน หรอืประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 
ทา่น 

3.คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั 
หรอืตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 

4.ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้วในกรณีทีไ่ม่ใชพ่าสปอรต์ไทย กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมุดบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท่้านโดยจ่ายค่าบรกิาร
ต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 
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6.ค่าธรรมเนียมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระท ัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 25 วนั กรณีทีไ่ม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบูรณก์็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง 
(จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนืไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้  

หมายเหตุ 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์
เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเน่ืองมาจากเกดิกรณคีวามล่าชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ เชน่ ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 
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7.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้  

9.ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันปรับ
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันตาม
สถานการณ์ดังกล่าว  

เรือ่ง การยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเริม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญีปุ่่นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทยทีม่วัีตถุประสงคเ์พือ่การพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่น ไดป้ระกาศเริม่บังคับใชใ้นวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักใน
ประเทศญีปุ่่นได ้15 วัน (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่นเกนิ 15 วัน หรอืไปท างาน หรอืมี
วัตถุประสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออก
เอกสารดังกล่าว) 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

  


