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เดินทาง : ธนัวาคม 2562 – มกราคม 2563 

โดยสายการบินระดบั 5 ดาว ไทยแอรเ์วย ์” 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ 

20:00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D ประตูทางเขา้ 

2 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และ อาํนวยความสะดวกดา้น

สมัภาระเช็คอินแกทุ่กท่าน….. 

 **เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ   ประตข้ึูน

เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

23:55 น. เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครือ่ง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ช่ัวโมง ... เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัท่ีสอง      สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบ็ทสึ - จโิกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บา้นดาเตะจไิดมุระ  

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอุ์ทัย หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยบ่อน้ําแร่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด พาท่าน

ชม จโิกกุดานิ (Jigokudani)หรือเรียกอีกอยา่งวา่ หุบเขานรก อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ท่ี
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เรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะท่ีน่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ํารอ้นท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณ

เสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควนัรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกาํเนิดน้ําแร่และออนเซ็นท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด (ฉากหน่ึงในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกันแค่วันเดียว กับคาํยอดฮิตท่ี

นางเอกถามพระเอก มาจอ้งตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก ทางเขา้หุบเขาจะมี สญัลักษณเ์ป็น

ยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรับ หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็นยักษ์ดีท่ีจะคอยคุม้

กนัภยัใหผู้ม้าเยือน ดงัน้ันทุกบริเวณพื้ นท่ีของท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของท่ีระลึก หอ้งน้ําจะมีป้ายต่างๆท่ีมี

สญัลกัษณร์ปูยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ ์ระหวา่งการเดินทางเขา้ไปจะมีเสน้ทางเดินชมธรรมชาติให้

เดินเท่ียวชมได ้บริเวณน้ีจะมีโรงแรมตั้งข้ึนจาํนวนมากเพราะใกลก้บัแหล่งบ่อน้ําแร่จากธรรมชาติ ทําให้

โรงแรมมอีอนเซ็นใหบ้ริการนักท่องเท่ียวตลอดทั้งปี เมื่อเดินใกลเ้ขา้ไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกาํมะถนัพวยพุ่ง

ออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกิดจากความรอ้นใตพิ้ภพผุดข้ึนมาไม่ขาดสาย แนะนํา

ว่าถา้ใครเป็นภูมิแพห้รือกลัวว่าจะเหม็นกล่ินกํามะถัน (จริงๆกล่ินก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพก

หนา้กากอนามยัหรือผา้เช็ดหนา้มาปิดจมกูดว้ย   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  

บ่าย  จากน้ันนําท่านชม หมู่บา้นดาเตะจไิดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บา้นจาํลองวิถีชีวิตของ

ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้ นท่ีหมู่บา้นมีทั้งหอสังเกตการณ์ โรงละคร วดั รา้นคา้ หมู่บา้นนินจา 

ซามไูร โดยนักท่องเท่ียว จะสามารถสมัผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยู่ในหนังญ่ีปุ่นโบราณ นอกจากน้ียงัมีคน

แต่งตวัเป็นพ่อคา้ ซามไูร นินจา เดินไปมา และ สามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะ ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศเอ็นเตอรเ์ทนเมนทสุ์ดประทบัใจ มีท่ีใหแ้ปลงกายเป็นเจา้ชายเจา้หญิงของญ่ีปุ่น

หรือ นินจา การแสดงกายกรรมของนินจา และการแสดงทกัษะการใชด้าบ  และภายในหมู่บา้นการกแต่ง

ของรา้นอาหารทั้งภายนอกและภายในก็เป็นแบบสมยัเอโดะ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  โรงแรมท่ีพกั (2)   

ท่ีพกั   โรงแรม  NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL   (ระดบั 4 ดาว) 

วนัท่ีสาม        คิโรโระรีสอรท์ – ใหท้่านสนุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชัว่โมงเตม็               

พเิศษ!! นาํทา่นข้ึนกระเชา้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขาอาซาริ ขอความรกั 

ตามรอยหนงัภาพยนตร ์“แฟนเดย”์ – พกัสุดหรู!! คิโรโระรีสอรท์ 1 คืน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 

 จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ คิโรโระ รีสอรท์ พาท่านไปยํา่หิมะขาว ท่ี Kiroro Resort สกี รีสอรต์แห่งแรกของ

คนไทยบนเกาะฮอกไกโด... คิโรโระ รีสอรท์ เป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวชาวไทย เพราะกระแสภาพยนตรร์กั 

อย่าง“แฟนเดย .์..แฟนกันแค่วันเดียว ท่ีใช ้คิโรโระ รีสอร์ทเป็นสถานท่ีถ่ายทําหลัก และสรา้งความ

ประทบัใจใหก้บัคนดูมาแลว้เมื่อ 2 ปีท่ีแลว้  จึงทาํใหส้กีรีสอรท์แห่งน้ีเป็นท่ีกล่าวถึงอย่างมาก หอ้งพกัของคิ

โรโระ มีหลายแบบทั้งเตียงเด่ียว เตียงคู ่ไปจนถึงหอ้ง 4 เตียง (กรณีอพัเกรด) ท่ีสามารถรองรบันักท่องเท่ียว

ท่ีมากนัเป็นครอบครวัใหไ้ดอ้ยู่รวมกนัอย่างอบอุ่นได ้แถมเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง จะเห็นหิมะโปรย

ปรายเป็นละอองขาวพราวพล้ิว หลายคนท่ีเคยมาเยือนคิโรโระ จะพูดเป็นเสียงเดียวกนัว่า หิมะท่ีน่ีเป็น 

“fresh snow ” เพราะสะอาด ขาว นุ่มเป็นปุย โดยเฉพาะสาํหรบันักสกีแลว้ ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงเดสติเนชัน่...ท่ี

ไมค่วรพลาด จากน้ันนําคณะทุกท่าน นัง่กระเชา้กอนโดลา่ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (ใชร้ะยะเวลา
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ประมาณ 20 นาที)  ไปบนยอดเขาอาซาริ ท่ีสงูจากระดบัน้ําทะเล ถึง 1,180 เมตร บนเขา Nisa (นิสะ) 

หรือ ระฆงัแห่งความรกั ท่ีว่ากนัวา่ใครก็ตามท่ีตอ้งการสมหวงัในความรกั สามารถมาลัน่ระฆงัเพ่ือขอพรใน

เร่ืองของความรกัไดแ้ละบนยอดเขาอาซาริแหง่น้ี ยงัไดช้ื่อวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของฮอกไกโด

ดว้ยนอกจากระฆงัขอพรแลว้ มีความเช่ือวา่…ถา้ใครไดล้ัน่ระฆงั และอธิษฐานเก่ียวกบัความรกัจะสมหวงั  อีก

ทั้งยงัเป็นท่ีนิยมของคนหนุ่มสาวอีกดว้ย จากนั้นใหท้่านอิสระตามอัธยาศัย ใหท้่านไดไ้ดส้นุกสนานกับ

กิจกรรมสโนวพ์ารค์ตา่งๆมากมาย อาทิ สโนวโ์มบิล สโนวบ์านานา สโนวส์เลด 

 - แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park 2 ชัว่โมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  

    (ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภาพภมิูอากาศ และ การแข็งตวัของหิมะ)  

 - แถมฟรี..นําท่านข้ึนกระเชา้กอนโดล่า ขึ้ นไปบนเขาความยาว 4 กิโลเมตร ไปสัน่ระฆงับนยอดเขา Asari   

    (ขอสงวนสิทธ์ิการเปิด - ปิดกระเชา้ตามสภาพภมูิอากาศ ณ ขณะน้ัน) 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ศนูยอ์าหารของโรงแรม  

    หากทา่นตอ้งการ เขา้ชม หรือ ถ่ายรูป โบสถแ์สนโรแมนติก ซ่ึงเป็นฉากท่ีพระเอกขอนางเอกแต่งงาน ใน

โบสถแห่งน้ี ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช์ื่อดงั แฟนเดย ์ท่ีแสนโรแมนติกมากๆ ก็สามารถ

สอบถามทางไกดไ์ด ้( เวลาในการเปิด – ปิด โบสถต์อ้งเช็คกบัทางโรงแรมอีกครั้ง )  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมท่ีพกั (4)  อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ  

ท่ีพกั  THE KIRORO SKI RESORT ระดบั 5 ดาว (พรอ้มสิง่อาํนวยความสะดวกครบครนั) 

 ** เพ่ือใหท้่านไดผ้่อนคลายจากการเหน่ือยลา้มาทั้งวัน ท่านสามารถไปแช่ออนเซ็นไดฟ้รี ซ่ึงเป็น

บริการของทางโรงแรม ซ่ึงมีหอ้งแยกหญิง – ชาย ใหท้า่นไดเ้ลือกใชบ้ริการ ** 

วนัท่ีส่ี  ถ่ายรูปคลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี – หอนาฬิกาไอนํ้า – โรงงานช็อกโกแลต - ชมอดีต

ทาํเนียบรฐับาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์– เมนูพิเศษ!!บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 

ชนิดข้ึนช่ือของเกาะฮอกไกโด พรอ้ม อาหารนานาชาต ิทานไม่อั้น!!  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (5) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองซปัโปโร นําท่าน ชมคลองโอตารุ เป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงโอตารุ ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพท่ีน่ีเพ่ือเป็นท่ีระลึก หากเดินทางมายงัเมือง โอตา

รุแลว้ไมไ่ดถ่้ายรปูกบัคลองแหง่น้ีถือวา่มาไมถึ่งจริงๆ ในชว่งฤดูหนาวคลองแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะท่ีขาว

โพลน ทําใหช้่วงหน้าหนาวนักท่องเท่ียวนิยมมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ีเป็นอย่างมาก จากน้ันนําท่านชม 

โรงงานแกว้ ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ดา้นบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไวส้ําหรับชมวิวภายใน

โรงงานท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบัการชมวิธีการทาํเคร่ืองแกว้ และ ยงัสามารถซ้ือของฝากท่ีทาํจากแกว้

ลวดลายน่ารกัๆหลากหลายรูปแบบติดไมติ้ดมือกลบับา้นไดอี้กดว้ย และท่านสามารถเลือกชมกล่องดนตรี 

ณ พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี ท่ี เห็นวา่ไดร้บัความนิยมอยา่งมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลกัซ่ึงมีความ

โดดเด่น และเป็นโซนท่ีมีของฝากของท่ีระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแลว้ยงัสามารถทดลองเล่น

กล่องดนตรี (ในโซนท่ีเขา้มตีวัอยา่งใหล้องเล่น) วา่เราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถกูใจเป็นพิเศษบา้ง ทาํ

ใหก้ารดูของฝากไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป จากน้ันนําท่านไปชม หอนาฬิกาไอนํ้า นาฬิกาไอน้ําเก๋ๆ ท่ีแวนคูเวอร์

เขามอบใหเ้มืองโอตารุเป็นท่ีระลึก นาฬิกาเรือนน้ีตั้งอยูท่ี่รา้นพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีน้ีเองเห็นสวยๆ อยา่งน้ี

นาฬิกาเรือนน้ีเก่าแก่มาก ทั้งยงัเป็นนาฬิกาไอน้ําโบราณท่ียงัใชไ้ดดี้ซ่ึงเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน 
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นาฬิกาน้ียังถือเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คประจําเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรือนน้ีจะมี

เสียงดนตรีดังข้ึนเป็นท่ีสนใจแก่นักท่องเท่ียวยิ่งนัก ทัง้ยงัเป็นหน่ึงในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยช่ือดงัเรื่ อง 

‘แฟนเดย’์แฟนกนัแค่วนัเดยีว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 จากน้ันนําท่านไปชิมของฝากขึ้ นช่ือของฮอกไกโดท่ี โรงงานช็อกโกแลต “Ishiya Chocolate Factory”เป็น

โรงงานในเมืองซปัโปโรท่ีผลิตช็อกโกแลตอนัเล่ืองช่ืออยา่ง Shiroi Koibito คุกกี้ สอดไสไ้วทช็์อกโกแลตท่ีทาํ

จากนมโคจากฮอกไกโดท่ีวา่กนัวา่อร่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่น ทาํใหคุ้กกี้ สอดไสไ้วทช็์อกโกแลตอยา่ง Shiroi Koibito 

มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทัง่กลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอนัดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด

นัน่เอง  นอกจากของฝากแสนอร่อยแลว้ ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยงัมีส่วนของพิพิธภณัฑ ์

มีสวนสําหรับนัง่เล่น มีรา้นอาหารอร่อยๆ ใหไ้ดเ้ลือกชิม หรืออาจจะลองเขา้คอร์สทําคุกกี้ ดว้ยก็ได ้และ

สาํหรบัใครท่ีเป็นแฟนพนัธุแ์ทเ้คก้ ขอบอกวา่เคก้บุฟเฟ่ตข์องท่ีน่ีเคา้อร่อยมาก โดยราคาอยู่ท่ีหวัละ 1,500 

Yen สาํหรบัผูใ้หญ่ และ 600 Yen สาํหรบัเด็ก หรือจะทานเป็นแบบเซ็ตก็ไดเ้ชน่กนั 

 นําท่านไปยงั “ทาํเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด” (Former Hokkaido Government Office Building) อะคะเร็งงะ 

ในภาษาญ่ีปุ่นแปลวา่ อิฐสีแดง เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกา โดย

ลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์สหรฐัอเมริกา ใชอิ้ฐจาํนวนกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น 

ลว้นแต่เป็นอิฐท่ีทาํจากหมู่บา้น Shiroishi และ Toyohira ซ่ึงเป็นหมู่บา้นใกล้ๆ เมือง Sapporo ตึกแดงหลงัน้ี

ใชเ้ป็นท่ีทาํการรฐับาลฮอกไกโดตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 และใชง้านต่อเน่ืองยาวนานถึง 80 ปี ก่อนท่ีจะยา้ยไปท่ี

ทาํการหลงัใหม ่ภายในอาคารมีอุปกรณเ์คร่ืองใชข้องท่านผูว้า่การเมือง และมีนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและ

เร่ืองราวความเป็นมาของเมือง Hokkaido “ไฮไลทช์่วงฤดูหนาว..หิมะตกปกคลมุบรเิวณหนา้อาคาร ทาํให้

บรรยากาศรอบๆสวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว จากน้ันนําท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สญัลกัษณ์

คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงกว่า 100 ปี 

หอนาฬกิาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของเมืองซปัโป  จากน้ันนําท่านไปยงั สวนโอ

โดริ สถานท่ีจดัเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL) ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมก็จะเป็นจุด

ถ่ายรูปท่ีสวยงามอีกจุดเลยทีเดียว และท่านยงัสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. 

Tower) ท่ีตั้งตระหงา่นอยูท่างเขา้ สวนโอโดริ ท่ีมคีวามสงูถึง 142.7 เมตร   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพิเศษ!!บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 ชนิดข้ึนช่ือของเกาะฮอกไกโด 

พรอ้ม อาหารนานาชาติ ทานไม่อั้น!! ใหท่้านเลือกทานกนัจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว ทั้งอาหารทะเลสดๆ 

อาทิ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุง้กา้มกราม กุง้แม่น้ํา ปลาแซลมอนสดๆ 

และเมนูอาหารญ่ีปุ่น ซาชิม ิซชูิ และเมนูป้ิงยา่งเน้ือหม ูเน้ือววั ระดบัพรีเมี่ยม 

ท่ีพกั   โรงแรม DAIWA HOTEL   SAPPORO  ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ (ยา่นช็อปป้ิง) 

วนัท่ีหา้         เมืองซปัโปโร – อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมท่ีพกั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (8) 

 ใหท่้านได ้อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดอ้ยา่งเต็มท่ี เรามีสถานท่ีแนะนําสาํหรบัผูร้กัการช็อปป้ิงดงัน้ีคะ่ 

 ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่านท่ีรวบรวมร้าน ชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินคา้ ร้านนั่งชิลนั่งด่ืมต่างๆ 

รา้นอาหาร รา้นขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอ่ืนๆ อีกมากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น รา้นBIG 
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CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเส้ือผา้

แฟชัน่วยัรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอางข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น  

 ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจ ิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ หน่ึงในโลเคชัน่ของภาพยนตร ์‘แฟนเดย’์ ตลาดแห่ง

น้ีมีรา้นคา้ทอดยาวกวา่ 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวนัออก และตะวนัตกของใจกลางเมืองซปัโปโร เชื่อมต่อกนั

ดว้ยหลังคาโครงสรา้งท่ีไวป้้องกนัฝนตก หรือ แดดรอ้นใหก้ับนักท่องเท่ียวท่ีมาจับจ่ายซ้ือสินคา้ โดยเร่ิม

ตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งน้ีมีนักท่องเท่ียวมาจบัจ่ายใชส้อยมากมาย เป็นแหล่งช้

อปป้ิงท่ีเต็มไปดว้ยความคึกคกัมีชีวิตชีวา อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่ รา้นขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และรา้นคา้ท่ี

รวบรวมทุกส่ิงท่ีไวท่ี้น่ี ก็คือ "รา้นดองกิโฮเต"้ Don.ki หรือ รา้น  มตัสึโมโต ้"Matsumoto”   

 เจอารท์าว  อาคารสงู 38 ชั้นท่ีตั้งตระหง่านอยูท่างประตทิูศใตข้องสถานี JP ซปัโปโร รวมเอาสถานท่ีต่างๆ 

ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร ์โรงแรม JP ทาวเวอรโ์ฮเต็ล นิกโกะซปัโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 

และอ่ืนๆ เป็นตน้ ศนูยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเชื่อมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพื้ นดินเป็นจุดสงัเกต มี

รา้นขายของฝากจากฮอกไกโดและรา้นขนมมนัจเูกา่แก ่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย ท่ี ‘เอสตา้’ มีศนูยอ์าหารสไตล์

ธีมพารค์ ‘ราเม็ง รีพลบับลิค ซปัโปโร’ และรา้นขายส่งเคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอ่ืนๆ ท่ี ‘พาเซโอ’ ซ่ึง

เป็นศนูยส์รรพสินคา้ใตท้างยกระดบัท่ีมี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใตดิ้นท่ี 1 ของสถานี JR ซปัโปโร

ทางตะวนัออกจรดตะวนัตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงดว้ยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ 

สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ท่ีชั้นใตดิ้น 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า 

เพลส’ มีรา้นขายของและรา้นอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และท่ีชั้น 9 ยงัมี

ภตัตาคารอาหารฝรัง่เศส มิคุนิ ซปัโปโรอีกดว้ย   

 ** อิสระอาหารเท่ียง และ อาหารคํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน **  

ท่ีพกั   โรงแรม DAIWA HOTEL  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเทา่ (ยา่นช็อปป้ิง) 

วนัท่ีหก         สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (9) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสูส่นามบินชิโตเซะ เพ่ือทาํการเช็คอินตัว๋เคร่ืองบิน และสมัภาระ 

10.00 น. เดินทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 (บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 

ขอขอบพระคณุทุกท่านค่ะ 

หมายเหต ุ: ในกรณีสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวยไม่สามารถข้ึนกระเชา้ไปสัน่กระด่ิงบนยอดเขาอาซาริ และไม่

สามารถเลน่กิจกรรม Snow park ได ้ทางบริษทัฯ จะคืนเงินใหท้า่นละ 4,500 เยน หรือเงินไทย 1,300 บาท 

อตัราค่าบริการ : ทวัรฮ์อกไกโด 6 วนั 4 คืน 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

หอ้งละ 2 

ทา่น 

2 ผูใ้หญ ่1 เด็ก  

เด็กมีเตียง 

( เด็ก 2 ปีข้ึนไป – 

12  ปี) 

2 ผูใ้หญ ่1 เด็ก 

เด็กไม่มีเตยีง 

*( เดก็ 2 ปีข้ึนไป – 

6  ปี)* 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

วนัท่ี 05 – 10 ธนัวาคม 62 55,900 54,900 53,900 13,900 
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วนัที่ 19 - 24 ธนัวาคม 62 58,900 57,900 56,900 17,900 

วนัท่ี 09 – 14 มกราคม 63 53,900 53,900 53,900 13,900 

วนัท่ี 16 - 21 มกราคม 63 55,900 54,900 53,900 13,900 

วนัท่ี 21 - 26 มกราคม 63 59,900 58,900 57,900 17,900 

** เด็กทารกอายุต ํา่กว่า 2 ขวบ ( ณ วนัเดินทาง ) กรุณาเช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจอง *** 

**เด็กตัง้แต ่7 ปีข้ึนไปทางโรงแรมท่ีญ่ีปุ่นสว่นใหญบ่งัคบัเด็กตอ้งมีเตยีง** 

**ราคาจอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ทั้งเด็กและผูใ้หญ ่หกัค่าตัว๋ออก 20,000 บาท จากราคาทวัร*์* 

อตัราน้ีรวม  

 คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั และค่าพาหนะในการนําเท่ียวตามรายการ และ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ 

(ณ วนัท่ี 20/10/61) หากภาษีนํา้มนั และ ภาษีสนามบินเพ่ิมขึ้น ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิลกูคา้ชาํระสว่นตา่งท่ี

เพ่ิมขึ้นตามความเป็นจรงิ 

 คา่หอ้งพกัโรงแรมหอ้งละ 2-3 ท่าน ** โรงแรมคิโรโระ ไม่มีหอ้ง Double Bed ** 

คา่อาหารทุกมื้ อท่ีระบุในรายการทวัร ์

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 

 นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  

 มคัคุเทศกบ์รรยายไทย 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

          ตามเง่ือนไขของกรมธรรมข์องไทยววิฒัน์ประกนัภยั  (หรรษา TA25)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 กรณีปรบัเพ่ิมอตัราค่าภาษีเชื้ อเพลิงและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบิน 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ทาํหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์่วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร  

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่กรุณาแจง้ไกด)์ 

 ราคาน้ี ยงัไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าทิปไกด ์+ คนขบัรถ (วนัละ 200 บาท X 6 วนั = 1,200 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น / ทริปการเดนิทาง) 

 ค่าวีซ่าเด่ียว กรณีประเทศญ่ีปุ่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ทา่นละ่ 1,850.- บาท 

การชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  
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การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

เง่ือนไขการยกเลิก  

1) สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจาํทั้งหมด 

2) เน่ืองจากตัว๋เป็นแบบไม่สามารถคืนท่ีนัง่ได ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถยกเลิกไดทุ้กกรณี และ กรณี การยกเลิก

การเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่มี การคืนเงินทั้งหมด

ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน  หรือ กรณียกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่า

มดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบิน

น้ันๆ 

3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจาํ หรอื เตม็จาํนวน กรณีกรุ๊ปปิดการขายแลว้ แลว้ 

4) กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5) เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในคณะน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านผูใ้หญ่ขึ้นไป และในกรณีท่ีผ ูโ้ดยสารไม่ครบคณะ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทาง หรอื ปรบัราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลกูคา้ตอ้งการเดนิทาง  

 ในกรณีท่ีมีการเรียกเก็บคา่ภาษีเชื้ อเพลิงหรือใดๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิรบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

การท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ี

ต่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ย

สาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทาง

ผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหา          

ต่าง ๆ ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

นําไปยังประเทศน้ัน ๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หน้าท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

 กรณีปิดกรุป๊การขายตามพเีรียดท่ีระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมดัจาํทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวนัดังกล่าว ทางผูจ้ดัมีค่าใชจ้่ายท่ีไดช้าํระล่วงหน้าไปแลว้จาํนวนมาก ขอสงวน

สิทธ์ิในการหกัเงินในส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง  
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 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่า

ทวัรท์ั้งหมด ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียว
สละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ้่ายท่ีท่านไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ดั 

เป็นการชาํระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหน้า ผูจ้ดัไดช้าํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการใน

แต่ละแหง่แบบชาํระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สงูสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัคา่บริการน้ัน ๆ  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ กรณีท่ีผูเ้ดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง และกรณี

อ่ืนๆ 

 เน่ืองดว้ยมาตรการรกัษาความปลอดภยัของสนามบินทัว่โลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี

จะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น 

และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และตอ้งนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีกาํหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ 

เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน และ

ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําเขา้ผลิตภณัฑท่ี์ทํามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่

เน้ือสตัว ์ไสก้รอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก  

“ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 
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ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 
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