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Day 1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ ญีปุ่่ น (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

 

20.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 สายการบนิ การบนิ

ไทย โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตา่งๆ  

23.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ ญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิ TG 670 

  

Day 2 ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ ฮอกไกโด – เมอืงฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโอนมุะ เทศกาลตกปลา

น า้แข็ง (รวมคา่ตกปลาชุดและอปุกรณ์ตกปลา) ถา่ยรปูโดมหมิะ  

 

08.20 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ ฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

 

เดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของภมูภิาคฮอกไก

โด ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทศันท์ีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม ่

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ ญีปุ่่ น (มบีรกิาร
อาหารบนเครือ่ง) 

  
 

 

2. ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ ฮอกไกโด – เมอืงฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโอนุ
มะ เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง ถา่ยรปูโดมหมิะ  

 

  Hakodate Onuma 
Prince Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

★★★★ 

3. เมอืงโนโบรเิบทส ึภเูขาไฟโชวะ ฟารม์หมสีนี ้าตาล - เมอืงโอตาร ุคโิร
โระสกรีสีอรท์ กจิกรรมลานสก ีขึน้กระเชา้ไปเชค็อนิระฆงัแหง่ความรัก 
แชอ่อนเซน็ บฟุเฟตข์าป ู

   Kiroro Ski Resort 
หรอืเทยีบเทา่  

★★★★ 

4. คลองโอตาร ุโรงเป่าแกว้คติะอจิ ิถนนชอ้ปป้ิงซาคาอมิาจ ิพพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร ีนาฬกิาไอน ้า คาเฟ่ฮลัโหลคติตี ้รา้นขนม Le TAO – 
โรงงานชอ็กโกแลต - หอนาฬกิาซปัโปโร ซปัโปโร TV ทาวเวอร ์ยา่น
ซซูกูโินะ ถนนคนเดนิทานุกโิคจ ิ 

  แนะน า Supporo Prince 
Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

★★★★ 

5. ตลาดปลานโิจ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลาวา่การเกา่ฮอกไกโด ดวิตีฟ้ร ี- 
หบุเขาพระพทุธเจา้  - มติซยุเอาทเ์ล็ต 

  แนะน า Air Terminal Hotel 
หรอื เทยีบเทา่ 

★★★★ 

6. ทา่อากาศยานนวิเซโตเซะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(มบีรกิารอาหาร
บนเครือ่ง) 

    

ขาไป TG 670 BKK - CTS เวลา 23.55น. – 08.20น. 

ขากลบั TG 671 CTS - BKK เวลา 10.00น. – 15.50น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20 KG. ถอืขึน้เครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 
หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่กรณุาแจง้ในวนัจอง 

เร ิม่ 300 บาท/1 kg. 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

ทะเลสาบโอนมุะ คอืทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในสวนสาธารณะโอนุมะแหง่นี ้มเีสน้รอบวง 24 กโิลเมตร เป็น

ทีรู่จ้ักกนัดวีา่ทะเลสาบแหง่นีม้เีกาะเล็กๆ อยูถ่งึ 126 เกาะ โดยสะพาน 18 แหง่ทีก่ระจายอยูเ่หนอืน ้านัน้

จะเชือ่มเกาะตา่งๆ บางสว่นเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหค้ณุเดนิส ารวจความงามของทะเลสาบได ้การเดนิรอบ

ทะเลสาบจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลตกปลาน า้แข็ง เมือ่ทะเลสาบโอนุมะบนภเูขาอาคางกิลายเป็นน ้าแข็ง การตกปลาวาคาซาง ิ

(Japanese Pond Smelt) บนน ้าแข็งจะกลายเป็นกจิกรรมยามวา่งยอดนยิม ปลาสเีงนิขนาดเล็กประมาณ

ปลาซารด์นีมรีสชาตอิรอ่ยเมือ่น าไปทอดกรอบ น าปลาทีค่ณุตกไดก้ลับไปยงัรา้นเชา่ แลว้พวกเขาจะทอด

ปลาของคณุใหโ้ดยไมค่ดิคา่บรกิาร  
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับทีพ่กั อสิระถา่ยภาพ โดมหมิะ บรเิวณหนา้โรงแรม 

 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พัก   Hakodate Onuma Prince Hotel หรอืเทยีบเทา่  

  

 

Day 3 เมอืงโนโบรเิบทส ึภเูขาไฟโชวะ ฟารม์หมสีนี า้ตาล (รวมต ัว๋) - เมอืงโอตาร ุคโิรโระสกรีสีอรท์ 

กจิกรรมลานสก ี(ไมร่วมคา่กจิกรรม) ข ึน้กระเชา้ไปเช็คอนิระฆงัแหง่ความรกั แชอ่อนเซ็น 

บฟุเฟตข์าป ู(เมนอูาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัโรงแรม)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบะส ึ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นบอ่น ้าพรุอ้น

ประจ าภมูภิาคฮอกไกโด  

 

น าทา่นชม ภเูขาไฟโชวะชนิซนั ถอืเป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมข่องฮอกไกโดทีไ่มธ่รรมดาตรงทีไ่ดรั้บ
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การจัดอนัดับวา่มอีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ภเูขาไฟแหง่นีเ้กดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวั

ขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีทีม่คีวามสงูอยูท่ี ่290 เมตร โดยจะอยูใ่นระหวา่งปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็น

อกีหนึง่ภเูขาไฟทีย่งัไมม่อดดับสนทิและยงัคงมคีวันก ามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟใหเ้ห็นจนถงึ

ปัจจบุนั 

 

ตอ่ดว้ย ฟารม์หมสีนี า้ตาล (รวมตั๋ว) ทีน่ีเ่ป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนี ้าตาลทีม่ตีัง้แตเ่จา้หมตีัวนอ้ยๆ ไป

จนถงึหมตีวัโต หมขีองทีน่ีไ่ดรั้บการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน มหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ยโชวล์ลีาออ้น

ขออาหารจากนักทอ่งเทีย่วเป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

เดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) เป็นเมอืงทา่ทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ภายใน

เมอืงโอตารมุอีาคารและโกดังเกา่แกใ่นสไตลต์ะวันตกแบบวคิตอเรยีนทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยูห่ลายแหง่ 

ท าใหไ้ดบ้รรยากาศเหมอืนมาทอ่งเทีย่วยโุรป  

 

สกรีสีอรท์คโิรโระ แน่นอนวา่ถา้จะมาฟินกบัทีน่ีก่็ตอ้งมาในชว่งฤดหูนาว บอกเลยวา่สายสปอรต์นีย่ ิง่อนิ

กบัทีน่ีเ่ป็นพเิศษ เพราะในฤดหูนาวพืน้ทีร่อบๆ รสีอรท์จะเป็นสถานทีเ่ลน่สกทีีม่หีมิะคณุภาพด ีเป็นสขีาว

ละเอยีดเหมอืนแป้งฝุ่ น ลอ้มรอบดว้ยทัศนยีภาพอนังดงามของเทอืกเขาสงูต ่าสลับกนัไป ท าใหถ้งึแมจ้ะ

ไมไ่ดม้าเลน่สก ีก็ยงัมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วทีน่ีอ่ยูเ่ป็นจ านวนมาก  

กจิกรรมลานสก ีในชว่งฤดหูนาวทีป่กคลมุดว้ยหมิะแสนนุ่มราวกบัปยุฝ้าย และสนุกสนานกบักจิกรรม

กลางแจง้ ณ ลานสก ีเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ เชน่ สก ี, สโนวบ์อรด์ , กระดานเลือ่นหมิะ ฯลฯ (ไม่

รวมคา่กจิกรรม) 
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ขึน้กระเชา้ไปเช็คอนิระฆงัแหง่ความรกั วา่กนัวา่ ถา้ไดส้ัน่ระฆงัทีน่ีแ่ลว้จะไดคู้ ่หรอืสมหวังในเรือ่ง

ความรัก หากวา่ใครอยากจะไปสัน่ระฆงัแหง่รัก สามารถขึน้กระเชา้กอนโดลา่สูย่อดเขาอาซาร ิพบระฆงั

แหง่ความรัก Love Bell ตัง้ตระหงา่นรอเราอยู ่นอกจากนีเ้ราสามารถเลน่สกแีละกจิกรรมหมิะตา่งๆ 

 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูบฟุเฟตข์าป ู(เมนูอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัโรงแรม) 

หลังรับประทานอาหารใหท้า่นได ้ แชอ่อนเซน็  เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีน

โลหติ และใหผ้วิพรรณสวย (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

พัก   Kiroro Ski Resort หรอืเทยีบเทา่  
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Day 4 คลองโอตาร ุโรงเป่าแกว้คติะอจิ ิถนนชอ้ปป้ิงซาคาอมิาจ ิพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีนาฬกิาไอน า้ 

คาเฟ่ฮลัโหลคติตี ้รา้นขนม Le TAO – โรงงานช็อกโกแลต-หอนาฬกิาซปัโปโร ซปัโปโร TV 

ทาวเวอร ์ยา่นซูซูกโินะ ถนนคนเดนิทานกุโิคจ ิ

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมววิ คลองโอตาร ุถอืเป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก ในอดตีถกูสรา้งขึน้มาเพือ่ใชใ้นการ

ขนสง่สนิคา้ทางเรอื ไมว่า่จะดว้ยบรรยากาศทีใ่หค้วามรูส้กึถงึความเกา่แกแ่ละวถิชีวีติชาวเมอืงทีย่งัคง

อนุรักษ์ตกึอาคารรอบๆใหค้งเดมิ คลองแหง่นีม้คีวามยาวถงึ 1,140 เมตรประดับตกแตง่ดว้ยโคมไฟสไตล์

วคิตอเรยีนอยูท่ัง้สองฝ่ังของถนน  

 

 

โรงเป่าแกว้คติะอจิ ิเครือ่งแกว้นับเป็นอกีหนึง่สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงโอตาร ุKitaichi Glass เป็นแบรนด์

เครือ่งแกว้ชัน้น าของโอตาร ุโดยโรงงานเป่าแกว้คติะอจินัิน้ถอืเป็นแหลง่ผลติเครือ่งแกว้คณุภาพสงูทีเ่ป็น

ทีรู่จ้ักและไดรั้บการยอมรับมาอยา่งยาวนาน  
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น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนชอ้ปป้ิงซาคาอมิาจ ิตัง้อยูก่ลางเมอืงโอตาร ุไมไ่กลจากคลองโอตาร ุทีถ่อืเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วแลนมารก์ของเมอืงนีม้ากนัก นับเป็นถนนทีม่เีสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลักษณ์มากๆ 

เนือ่งจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษ์มาอยา่งดเียีย่ม จนกลายมาเป็นถนนแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืง

โอตารอุยา่งในปัจจบุนั 

 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตาร ุไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ี่

ส าคญัของเมอืงโอตารจุากการทีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1912 มกีารจดัแสดงกลอ่งดนตรโีบราณและ

หลากสไตลก์วา่ 25,000 ช ิน้ อกีทัง้ยงัมสีว่นจัดแสดงตุก๊ตาคาระกรุ ิอนัเป็นตุก๊ตาแบบดัง้เดมิของยคุ

ศตวรรษที ่17 ถงึศตวรรษที ่19 ทีห่าดไูดย้ากมากๆใหไ้ดช้มอกีดว้ย  

สิง่ทีส่ะดดุตาคอืดา้นหนา้พพิธิภณัฑย์งัม ีนาฬกิาไอน ้าโบราณ ทีย่งัคงใชง้านไดม้าถงึปัจจบุนัและเหลอื

เพยีง 2 เรอืนในโลกเทา่นัน้ 

 

เพลดิเพลนิกบั คาเฟ่ฮลัโหลคติตี ้ส าหรับทา่นทีช่อบทานกาแฟและเป็นแฟนคลับของ Hello Kitty รา้น

นีไ้มค่วรพลาด เนือ่งจากรา้นนีม้ถีว้ยกาแฟลาย Hello Kitty จ าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
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รา้นขนม Le TAO เป็นรา้นขนมชือ่ดังของเมอืงโอตาร ุ(Otaru) แหง่ภมูภิาคฮอกไกโด   

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชม โรงงานช็อคโกแลตชโิรอโิคอบิโิตะ โรงงานชอ็คโกแลตแหง่นี ้เป็นโรงงานของบรษัิท 

Ishiya บรษัิทชอ็กโกแลตของทอ้งถิน่ ผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ชือ่ของบรษัิท คอื คุก้กี ้Shiroi Koibio คุก้กีเ้นย

สอดไสช้อ็กโกแลตขาวทีก่นิไปทแีทบละลายกบัความอรอ่ย ซึง่ถอืเป็นของฝากทีน่ยิมของฮอกไกโด ยิง่

ชว่งฤดหูนาวจะยิง่สวยมากกวา่ปกตหิลายเทา่ 

  

น าทา่นสู ่หอนาฬกิาซปัโปโร สญัลักษณ์ของเมอืงซปัโปโร ตัวอาคารของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมยั

พัฒนาซปัโปโร ในปี 1878 ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีข่องวทิยาลัยเกษตรซปัโปโร ตัวเรอืนนาฬกิาซือ้มาจาก

กรงุบอสตัน โดยปัจจบุนันัน้หอนาฬกิาแหง่นีไ้ดม้กีารปรับปรงุจนกลายมาเป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ปิดให ้

นักทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนัน้มกีารจัดแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องสิง่กอ่สรา้ง (ไม่

รวมคา่เขา้) 
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ซปัโปโรทวีทีาวเวอร ์(Sapporo TV Tower) สงู 150 เมตร ซึง่ดา้นบนมจีดุชมววิทีส่ามารถมองเห็น

ววิทีส่วยงามของสวนสาธารณะแหง่นีแ้ละเมอืงโดยรอบแบบ 360 องศง จดุชมววิอยูท่ีค่วามสงู 90 เมตร 

ชว่งกลางคนืมคีวามสวยงามมากเพราะตวัทาวเวอรจ์ะเปิดไฟประดับประดาเพือ่ความสวยงาม นับเป็น

สถานทีท่ีน่่าสนใจอกีแหง่หนึง่ของซปัโปโร 

 

ยา่นซูซูกโินะ นับเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่บนัเทงิทีโ่ดง่ดังมากทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร อกีทัง้ยงัเรยีก

ไดว้า่เป็นยา่นบนัเทงิทีใ่หญท่ีส่ดุในทางตอนเหนอืของญีปุ่่ น บอกเลยวา่อยากมาบนัเทงิเรงิใจยามค า่คนื

สมัผัสไลฟ์สไตลแ์บบคนญีปุ่่ นแท ้ๆ  ตอ้งมาทีน่ีใ่หไ้ด ้เพราะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคารา

โอเกะ และตูป้าจงิโกะ รวมกวา่ 4,000 รา้น 

 

ถนนคนเดนิทานกุโิคจ ิ(Tanuki Koji) ถอืวา่เป็นยา่นชอ็ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงซปัโปโร ทีช่อบสดุๆ ก็

ตรงการทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในรม่แบบวา่จะแดดแผดเผาหรอืฝนตกเทา่ไหรก่็ไมห่วั่นชอ็ปป้ิงไดแ้บบไมม่ี

ถอย เพราะทีน่ีนั่น้มหีลังคาคลมุยาวตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร ถา้นับงา่ยๆ ก็ประมาณ 7-8 บล็อก 

จนถงึแมน่ ้า Sosei ทีน่ีเ่ปิดมานานเป็นรอ้ยปีแลว้ นับวา่เป็นตลาดเกา่แกท่ีเ่ปิดตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873  

 

ค า่   อสิระ แนะน า!! บฟุเฟ่ตอ์าหารทะเลรา้นดัง NANDA 

(จา่ยเพิม่ 2,999 บาท/ทา่น เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์399 บาท/ทา่น หากสนใจกรณุาแจง้ในวันจอง) 

พัก   Sapporo Prince Hotel หรอืเทยีบเทา่  

  

 

Day 5 ตลาดปลานโิจ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลาวา่การเกา่ฮอกไกโด ดวิตีฟ้ร ี- หบุเขาพระพุทธเจา้  - 

มติซุยเอาทเ์ล็ต 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ตลาดปลานโิจ ทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโรก็มชี ือ่เสยีงในฐานะเป็นตลาดทีม่มีาตัง้แตส่มยัเมจ ิหาก

ตอ้งการชมิอาหารอรอ่ยตามฤดกูาลของฮอกไกโดอยา่งงา่ยๆ หละก ็เชญิทีต่ลาดไดเ้ลย  

 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ของศาสนาพทุธนกิายชนิโตทีม่คีวามเกา่แกข่องเกาะฮอกไกโด

เพราะทีศ่าลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งในชว่งยคุเริม่พัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไมเ่พยีงแคจ่ะมา

สกัการะขอพรกบัเทพเจา้ทีป่ระทับภายในศาลเจา้มากถงึ 4 องค ์แตด่ว้ยความทีต่วัศาลเจา้เองมพีืน้ที่

เชือ่มตอ่กบัสวนมารยุามะท าใหถ้อืไดว้า่เป็นจดุชมววิเด็ดอกีแหง่หนึง่ของเมอืง  
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น าทา่นชอ้ปที ่DUTY FREE อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพทีร่า้นคา้ปลอดภาษี มสีนิคา้ปลอดภาษีใหเ้ลอืก

ซือ้มากมาย 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

หบุเขาพระพุทธเจา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซปัโปโรทางตอนเหนอืของประเทศญีปุ่่ น ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้ง

ช ิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ(Tadao Ando) สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรท์ีถ่อื

วา่ทีส่ดุรางวัลของสถาปนกิ โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปัน้พระพทุธรปูมคีวามสงูมากถงึ 13.5 

เมตรและมนี ้าหนัก 1,500 ตนั พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม 
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ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอาทเ์ลต ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกของซปั

โปโรทีส่ าคญัอยูใ่กล ้ๆ เสน้ทางทีไ่ปยงัสนามบนินวิชโิตะเสะ หา้งสรรพสนิคา้ของทีน่ีนั่น้จะเป็นรปูแบบ 

outlet mall ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในฮอกไกโด เริม่เปิดอยา่งเป็นทางการตัง้แต ่ปี 2012 มทีัง้แบรนด์

ภายในประเทศรวมไปถงึแบรนดต์า่งประเทศดังๆอกีเพยีง ซึง่ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 

รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษีอกีดว้ย ดา้นในยงัจะมศีนูยอ์าหารขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่งทีม่เีมนูขึน้ชือ่ๆ

ทอ้งถิน่ใหช้มิแถมยงัมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงอกีดว้ย 

 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ มติซุยเอาทเ์ลต 

พัก   Air Terminal Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 6  ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเซะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ระหวา่งนัน้ทกุทา่นยงั

สามารถชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

10.00 น.        เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 671 

15.50 น.        เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                           

 

 

 

   

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกั2-3ทา่น/หอ้ง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

เด็กอาย ุ3 - 6 ปี 

ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

11 – 16 มกราคม 66 55,977.- 55,977.- 11,977.- 

19 – 24 มกราคม 66 58,977.- 56,977.- 11,977.- 

27 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์66 58,977.- 56,977.- 11,977.- 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
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