
 

JPTG12 COLORFUL HOKKAIDO [TG] 6D4N  

 

·บนิตรง กรงุเทพฯ- ชโิตเซ ่เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาต ิ THAI AIRWAYS 
INTERNATIONAL (TG) พรอ้มบรกิารอาหารและการบรกิารแบบ FULL SERVICE  

·ชอ้ปป้ิงเต็มทีก่บัน า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

·พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ พกัโซอุนเคยีว 1 คนื / อาซาฮคิาวา่ 1 คนื 
และซปัโปโร 2 คนื 

·เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ เมอืงบเิอะ บอ่น า้สฟ้ีา น า้ตกฮโิรชเิงะ เสน้ทางสาย PATCHWORK 

·ชมทุง่พงิคม์อส ชบิะซากรุะ สวนทวิลปิคามยิเุบ็ทส ึ พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามคิาวา่ สวน
สตัวอ์าซาฮยิามา่ 

·เมอืงซปัโปโร หอนาฬกิาโบราณ อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ ศาลเจา้ฮอกไกโด คลองโอตาร ุ

·ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ยา่นดงั  ถนนทานุกโิคจ ิออิอน มอล ์ มติซุยเอาทเ์ล็ท 

·เปิดประสบการณ์การแชอ่อนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พเิศษ!!!  อิม่อรอ่ยกบัเมนูบฟุเฟตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU + ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ แบบฉบบัของญีปุ่่ น 

พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์สาเก แบบไมอ่ ัน้ และเมนูวาไรตีบ้ฟุเฟตใ์หท้า่นไดอ้ ิม่แบบไม่
อ ัน้อยา่งจใุจ 

  

 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิชโิตเสะ - เมอืงบเิอะ - น า้ตกชโิรฮเิงะ - สระน า้สฟ้ีา 
(Blue Pond) - เสน้ทางสายPATCHWORK  - น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ  

3  

ทุง่พงิคม์อส (ชบิะซากรุะ) - สวนทวิลปิ คามยิเุบ็ทส ึ- พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามิ
คาวา่ - ออิอนมอล ์อาซาฮคิาวา่ 

  

4  พพิธิภณัฑ ์โอะโตโกยามา่สาเก - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ
- พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี- เมอืงซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ

5  โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจา้ฮอกไกโด - อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ -สวนโอโดร ิ- 
หอนาฬกิาโบราณ - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 

6  สนามบนิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

26 - 31 May 2020  43,999  43,999 42,999 6,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

20.45  คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C  

สายการบนิไทย TG  โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ รอตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.45  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย 
TG เทีย่วบนิที ่TG670 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิชโิตเสะ - เมอืงบเิอะ - น า้ตกชโิรฮเิงะ - สระน า้สฟ้ีา 
(Blue Pond) - เสน้ทางสายPATCHWORK  - น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ  

08.30  เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญีปุ่่ น                                                     



 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ช ัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เป็นเมอืงเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศนท์ีง่ดงามของภเูขา
และทุง่นาอนักวา้งใหญ ่วธิทีีจ่ะเพลดิเพลนิไปกบัเสน่หข์องเมอืงนี้ คอื การขีจั่กรยาน 
หรอืขบัรถผา่นเนนิเขา และเยีย่มชมทุง่ดอกไมร้ะหวา่งทาง 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้น าทา่นสู ่น า้ตกชโิรฮเิงะ เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม ตดิ1ใน5 ของน ้าตกทีส่วย
ทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด น ้าตกแหง่นี้ มคีวามสงูประมาณ 30 เมตร ซึง่น ้าทีไ่หลลงมานัน้
เป็นน ้าบาดาลทีอ่อกมาจากรอยแตกของหนา้ผาไหลลงสูแ่มน่ ้าบเิอะ ความโดดเดน่ของ
สแีมน่ ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว เป็นอกีไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้หลงัจากนัน้น า ทา่นเดนิทางสู ่
สระน า้สฟ้ีา BLUE POND ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ ้าบเิอะกาวา ทางทศิตะวนัออกเฉียง
ใตข้องเมอืงบเิอะ นอกเมอืงน ้าพรุอ้นชโิรกาเนะ(Shirogane Onsen) หา่งจากเทอืกเขา 
Tokachi ประมาณ 2.5 กโิลเมตร ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิ
โดยเกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟโทคาช ิทีป่ะทขุ ึน้เมือ่ปี 
1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพยีง 5-10 นาทใีนการเดนิผา่นป่าไปยัง
สระน ้า อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บความประทับใจ หลงัจากนัน้เดนิทางไปยัง เสน้ทาง
สาย PATCHWORK ตลอดเสน้ทางสาย Patchwork ทีม่คีวามสวยงามราวกบัผา้หลาย
ผนืมาตดัปะวางตอ่กนัเป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จดุชมววิระหวา่ง
ทางทีน่่าสนใจ คอื ตน้เคน และแมรี ่(Ken & Mary Tree) ทวิทัศนท์ีใ่ชใ้นภาพยนตร์
โฆษณา “สไกไลน”์ ของบรษัิทนสิสนัมอเตอร ์ฉายในยคุทศวรรษ 1970 ท าใหผู้ค้นตา่ง
แวะเวยีนมาถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกนัมาเนิน่นาน  ตน้เซเวน่สตารส์ (Seven Stars Tree) ตน้
พอ่แมล่กู (Parents and Child Tree) ใหท้า่นไดช้มความสวยงามผา่นเนนิเขาและชม
ทุง่ดอกไมต้ลอดเสน้ทาง หลงัจากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของ น า้ตกกงิกะ และ 
น า้ตกรวิเซ น ้าตกกงิกะ เป็นสายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเสน้เล็กๆ สขีาวเหมอืน
เสน้ดา้ย สว่นน ้าตกรวิเซ เป็นน ้าตกสายใหญไ่หลดว้ยความแรงเพยีงสายเดยีว และน ้าตก
ทัง้สองไดช้ือ่วา่เป็นน ้าตกคูส่ามภีรรยาแหง่อทุยานแหง่ชาตไิดเซทซซึงั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (2) เมนู BUFFET 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  SOUNKAKU GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั
เดยีวกนั 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแรเ่พือ่สขุภาพออนเซน็ (ONSEN) การอาบ
น ้าแรใ่นแบบของญีปุ่่ น 

สรรพคณุการอาบน ้าแร:่ การอาบน ้าแรส่ามารถรักษาและบรรเทาอาการตา่งๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเนื้อชว่ยใหโ้ลหติในรา่งกายหมนุเวยีนไดด้ขี ึน้ชว่ย
ขบัสิง่อดุตนัใตผ้วิหนังและรขูมุขนท าใหผ้วิหนังสะอาดบ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 



 

   

วนัที ่3 

ทุง่พงิคม์อส (ชบิะซากรุะ) - สวนทวิลปิ คามยิเุบ็ทส ึ- พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็ง
คามคิาวา่ - ออิอนมอล ์อาซาฮคิาวา่ 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทุง่พงิคม์อส ชบิะซากรุะ ทาคโินะอเุอะ 
(ShibazakuraTakinoue Park) ซึง่ในชว่งตน้เดอืนพฤษภาคมจนถงึตน้เดอืนมถินุายน
ของทกุปีดอกชบิะซากรุะ (Shibazakura) หรอืดอกพงิคม์อส (Pink Moss) จะผลดิอกสี

ชมพเูล็กๆน่ารัก ใหไ้ดเ้พลดิเพลนิกบัความงามของดอกไมส้ชีมพทูีบ่านสะพร่ังเต็มพืน้ที่
สวนขนาดใหญก่วา่ 100,000 ตารางเมตร พรอ้มดว้ยกลิน่หอมหวานจากดอกไมท้ี่
อบอวลอยูท่ั่วบรเิวณ และบรเิวณโดยรอบจะมกีารจัดเทศกาลออกรา้นขายอาหารและ
ของทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนทวิลปิ คามยิเุบ็ทส ึKAMIYUBETSU 
PARK ใหท้า่นไดช้มความงดงามของดอกทวิลปิกว่า 1 ลา้นตน้ ในชว่งเทศกาล 
Kamiyubetsu Tulip Fair จะมดีอกทวิลปิหลากสสีนักวา่ 120 สายพันธุเ์บง่บานสะพรั่ง
เต็มพืน้ทีก่วา่ 70,000 ตารางเมตร โดยมกีงัหนัลมขนาดใหญต่ัง้อยูก่ลางสวน ให ้
บรรยากาศคลา้ยสวนดอกไมใ้นแดนยโุรป ภายในยังมพีพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงเรือ่งราว
เกีย่วกบัดอกทวิลปิ รา้นขายของทีร่ะลกึและผลติภัณฑเ์กีย่วกบัทวิลปิ รวมถงึรา้นอาหาร
ใหล้ิม้ลองอาหารรสเลศิไปพรอ้มกบัน่ังชมทวิทัศนข์องทุง่ดอกทวิลปิ 

 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคามคิาวา่ KAMIKAWA ICE 
PAVILION เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่หท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นแหง่แรกและ
มขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก อณุหภมูดิา้นในตัง้ไว ้-20 องศาเซลเซยีสตลอดปี ภายในมเีสา
น ้าแข็งและก าแพงน ้าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ทีใ่ชเ้วลาสรา้งดว้ยวธิทีางธรรมชาตถิงึ 
25 ปี ทางเดนิอโุมงคน์ ้าแข็งทีป่ระดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม บารน์ ้าแข็ง และถ ้าจ าลอง
หนิงอกหนิยอ้ย รวมถงึชมดาราขึน้ชือ่ของทีน่ี่อยา่ง คลโิอเนะ (Clione) หรอืผเีสือ้ทะเล
ซึง่เป็นสตัวน์ ้าเค็มทีอ่าศยัอยูใ่ตน้ ้าแข็งอกีดว้ย หลงัจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ออิอนมอล ์
อาซาฮคิาวา่ มสีนิคา้หลากหลายครบครันตัง้แตเ่สือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
หนังสอื ยาชนดิตา่งๆ ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร เหมาะส าหรับผูท้ีต่อ้งการซือ้ของที่



 
ระลกึ ของฝาก ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ระดบั
เดยีวกนั 

   

วนัที ่

4 
พพิธิภณัฑ ์โอะโตโกยามา่สาเก - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- 
พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี- เมอืงซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์อะโตโกยามา่สาเก เป็นพพิธิภัณฑแ์นะน านักทอ่งเทีย่วถงึ
ประวัตศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของการบม่สาเกในเมอืงAsahikawa มกีารจัดแสดงหอ้งส าหรับ
อปุกรณ์ผลติสาเกโบราณ นอกจากสาเกแลว้ยังมอีปุกรณ์ทีม่คีณุคา่และงานเขยีนตัง้แตส่มัยEdo 
เชน่ Ukiyo-eงานเขยีนบนแผน่ไม ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ 
(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮกิาวา่ กลาง
เกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนดิจากหลากหลาย
มมุมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อืน่ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้า
ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชม
จะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

กลาง

วัน  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุศนูยก์ลางการคา้ทางน ้าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุในเกาะฮอก
ไกโด ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พลนิตากบัทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาตแิละภาพวถิชีวีติความ
เป็นอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยของญีปุ่่ น โอตาร ุเป็นเมอืงทีท่า่นจะไดซ้มึซบักบัภาพบรรยากาศและกลิน่
อายประหนึง่วา่เดนิอยูใ่นเมอืงเวนสิ แวะชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และ
เชือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุซึง่ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่คุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอื
เฟ่ืองฟ ูคลองแหง่นี้ไดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ
ออกไปยังทา่เรอืบรเิวณปากอา่วใหท้า่นเดนิเลน่ พรอ้มถา่ยรปูตามอธัยาศยักบัอาคารเกา่แกร่มิ
คลองและววิทวิทัศน ์ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ที่
ภายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นี้สรา้งขึน้ในปี 
1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิอง
ชาต ิ ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่ MUSIC BOX และเลอืกซือ้เป็นของฝากอสิระตาม
อธัยาศยั ชม เครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้
หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้
หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ  น า
ทา่นชม นาฬกิาไอน า้เรอืนแรกของญีปุ่่ น สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ 



 
นาฬกิานี้จะพน่ไอน ้า มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนที่
แคนาดา  ใหไ้ดช้ืน่ชมและเก็บภาพความประทับใจไวไ้วเ้ป็นทีร่ะลกึ หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่ ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก 
ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรง
ภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุน่ดว้ย เนื่องจากมเีกม
เซน็เตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ีย่ังมกีารตกแตง่บน
หลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญอ่กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  IBIS STYLES SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

   

วนัที ่5 โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจา้ฮอกไกโด - อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ -สวนโอโด
ร ิ- หอนาฬกิาโบราณ - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร - มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI  KOIBITO)  แหลง่ผลติชอ็คโก
แลตทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานสรา้งขึน้ในสไตลแ์บบยโุรป ที่
แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ซึง่มชีอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื SHIROI 
KOIBITO มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ชอ็คโก
แลตเป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด  เดมิชือ่ศาลเจา้ซปัโปโร เป็น
ศาลเจา้ของศาสนาพทุธนกิายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยคุเริม่
พัฒนาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มตอ่กบั
สวนมารยุามะ ในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกไม ้ใหท้า่นไดส้กัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ์
และขอพรตอ่เทพเจา้ หลงัจากนัน้น าทา่นชม อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่เมอืง ซปัโปโร ท าให ้
นักทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่และตา่งชาตริูจั้กกนัอยา่งแพรห่ลายสไตลก์ารสรา้งของโดมแปด
เหลีย่ม   น ามาจากทีท่ าการรัฐแมสซาซเูสททใ์นประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบ
อาคารนี้เป็นสถาปนกิทอ้งถิน่ และสรา้งอาคารนี้โดยใชว้ัสดภุายในประเทศ อาคารนี้เคย
เป็นอาคารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาลเมจ ิแต่
ตอ่มาถกูไฟไหมท้ าใหต้อ้งสรา้งขึน้มาใหม ่ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถกูอนุรักษ์ไวใ้ห ้
เป็นสมบตัทิีม่คีวามส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจัดงานเลีย้งตอ้นรับบคุคลที่
ส าคญัทางการเมอืงของรัฐบาลญีปุ่่ น น าทา่นสู ่สวนโอโดร ิเป็นถนนซึง้มคีวามกวา้ง 
105 เมตร และยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร สเีขยีวของตน้ไมท้ าใหส้ถานทีแ่หง่นี้เป็นทีน่ยิม
ของคนเมอืงในการเดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ปลายสดุของถนนเป็นทีต่ัง้ของหอเสาทวีี
สงู 147.2 เมตร ภายในบรเิวณนีม้รีอ่งไมด้อก น ้าพ ุและประตมิากรรมเป็นชิน้ๆ ตัง้ประดบั
อยู ่แลว้น าทา่นชมสญัลกัษณ์ของเมอืง คอื  หอนาฬกิาโบราณ เมอืงซปัโปโร ซึง่สรา้ง
ขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1878 ปัจจบุนั ถอืวา่เป็นสญัลกัษณค์ูเ่มอืง นอกจากนีย้ังถอืวา่เป็น
สมบตัทิางวฒันธรรมอนัมคีา่ของชาวญีปุ่่ น ซึง่ยังคงบอกเวลาอยา่งเทีย่งตรงมานานนับ 



 
100 ปี ทัง้ยังไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นสมบตัลิ ้าคา่ทางวัฒนธรรมทีส่ าคญัของญีปุ่่ นอกี
ดว้ย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

จากนัน้น าทา่น พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรแ์หง่เดยีวในประเทศ
ญีปุ่่ นและตัง้อยูใ่นซปัโปโรการเ์ดน้พารค์ อาคารกอ่อฐิแดงถกูสรา้งโดยโรงงาน
น ้าตาล Monbetsuในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผ้ลติน ้าตาลหวัผักกาด หลงัจากสิน้สดุ
สงครามชโิน-ญีปุ่่ นในปี ค.ศ. 1895 ความตอ้งการในตลาดน ้าตาลลดลง บรษัิท เบยีรซ์ปั
โปโร จงึไดซ้ือ้ และปรับปรุงโรงงานน ้าตาลเพือ่ใชเ้ป็นโรงเบยีร ์จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต  MITSUI  OUTLET  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย
แบรนดด์งัระดบัโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิMK MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลอืกซือ้กระเป๋าไฮโซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบัและ
นาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI  และสนิคา้อืน่ๆอกี
มากมายในราคาลด 30-80 % ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้ง
ผอ่นคลายอกีดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) 

SPECIAL: เมนูพเิศษ บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มปยูกัษ ์3 ชนดิ คอื ปสูุไว 
ปขูน 

ปทูาราบะ ปนู า้เย็นแหง่เกาะฮอกไกโดทีไ่ดร้บัการกลา่วขานจากนกัโภชนาการ
ญีปุ่่ น 

วา่เป็นปนู า้เย็นทีม่รีสชาตอิรอ่ยทีสุ่ดใหท้กุทา่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกนัแบบไมอ่ ัน้            

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

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  IBIS STYLES SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ระดบั
เดยีวกนั 

   

 

 

 

 

  



 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเสะ 

10.30  เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย TG เทีย่วบนิที ่TG671 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

************************ 

  

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การ
บรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 
ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกัจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น
เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้:  

1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการทวัร ์จะยงัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่กั อาจมกีาร
เปลีย่นแปลง โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทาง
อยา่งนอ้ยประมาณ 1–3 วนั พรอ้มท ัง้ใบนดัหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง 

2)  ส าหรบัโรงแรมทีญ่ ีปุ่่ น หอ้งพกัคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น 
ซึง่ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็น หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และ 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรม
ในหอ้งพกัจะไมม่เีตยีงคู ่อาจจะมแีคเ่พยีง 1 เตยีง ส าหรบันอน 2 ทา่นเทา่น ัน้ และบางโรงแรม
หอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเต็ม ทางบรษิทัขออนุญาตจดัหอ้งพกัใหท้า่น แบบพกัทา่นเดยีว/หอ้ง 

  

*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นท าการออกตัว๋ มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ *** 

  

 



 
ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป–กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัดพรอ้มภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทางทีร่ะบใุน
รายการ (ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2–3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิไทย (TG)  ขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

–การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 

–คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท  (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว)้ 

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

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

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

4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร



 
ตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง
มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป–กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่  30 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 



 
6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

9.ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัปรับ
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว  

  

เร ือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเร ิม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น ไดป้ระกาศเริม่บงัคบัใชใ้นวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักใน
ประเทศญีปุ่่ นได ้15 วัน (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปท างาน หรอืมี
วัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออก
เอกสารดงักลา่ว) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดงักลา่ว) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดงักลา่ว) 

 

 

  



 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


