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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสัตวอ์าซาฮิ

ยามา่ ออิอน มอลล ์  
   

Art Hotel, Asahikawa  

หรอืเทยีบเทา่  

3 
ลานกจิกรรมหมิะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 

ถนนซาไกมาช ิ 
   

Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรอืเทยีบเทา่  

4 อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย    
Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรอืเทยีบเทา่  

5 

อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - 

ท าเนียบรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ - มติ

ซยุ เอา้ทเ์ล็ต  ดวิตีฟ้ร ี

   
Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย     



Page 3 of 18 

 

 

 

 
 

BKK       CTS CTS       BKK 

  

TG670 23.55 08.20 TG671 10.00 15.50 

  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

01 – 06 เมษายน 2566 55,990 52,990 45,990 12,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท** 

 

** เนือ่งจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป(หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ั่ง สะสมไมล ์และเลือ่นการเดนิทาง ** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วันที ่16 กมุภาพันธ ์2566  

ในกรณีทีม่กีารประกาศปรับราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ  

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 

บาท/ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทาง

นอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ

ครัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดย

ไมจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่น

เดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวน

สทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

โปรแกรมเดนิทาง  นนื 4 วนั 6: โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS (TG) 

อตัรานา่บรกิาร 
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5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ

สะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

7. การพจิารณาวซีา่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสารของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบ

รายบคุคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้

บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวี

ซา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัรา

คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซี 

    

Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

20.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความ

สะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

23.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG670 พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

 

Day 2 สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - ออิอน มอลล ์  

 

08.20 เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง) ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบของสนามบนิ  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงอาซาฮกิาวา่ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 30 

นาท)ี  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่RAMEN VILLAGE หรอื หมูบ่า้นราเมน  

หมูบ่า้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไปตัง้แตส่มยัตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อื

ก าเนดิราเมนขึน้ ณ เมอืงซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหมีห่ลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกนั 

และตอ่มาหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาวา่ ก็ไดถ้อืก าเนดิขึน้จาก

ความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของน ้าซปุใหอ้ยูไ่ดน้านขึน้โดย

เคลอืบผวิน ้าซปุดว้ยน ้ามนัหม ูหรอืจะเป็นน ้าซปุซอี ิ๊วทีเ่คีย่วจากกระดกูหมแูละน ้าสตอ๊คซฟีู้ด ปลาซารด์นี

แหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน ้านอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมี

เอกลักษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นีเ้ป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่  

 

น าทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่  

ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกัขงัใน

กรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์หง่นีไ้ดม้ี

แนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัว์

นัน้ๆ จงึท าใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจาก

ขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครัวลงิอลุังอตุังแสนรู ้  

 

ไฮไลท!์!! ทกุทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ ซึง่ทางสวนสตัวจ์ะใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ตัง้แถวสองขา้งถนนเพือ่รอรับดาราตวันอ้ยออกมาเดนิโชวต์วักนั จดุเริม่ตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ทีส่วน

สตัวน์ีก้็คอื พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวนิทีจ่ะออกเดนิไปยงัทะเล เพือ่ไปหาอาหารเป็นหมู ่ทาง

สวนสตัวจ์งึน าพฤตกิรรมนี ้บวกกบั ความตอ้งการทีอ่ยากใหเ้พนกวนิไดอ้อกก าลังกายในฤดหูนาว มา

รวมกนั และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ  

** ทัง้นีใ้นการชมขบวนพาเหรดนกเพนกวนิขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในชว่งนัน้ๆ วา่มปีรมิาณหมิะตกมาก

นอ้ยเพยีงใด ** 

  

 

 

 

 



Page 6 of 18 

 

 

 

หลังจากเขา้ทีพั่กแลว้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน มอลล ์ 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องญีปุ่่ น มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กนั ไมว่า่จะเป็น

โซนเครือ่งส าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามญัประจ าบา้นหรอืแมก้ระทั่ง

ผลไมส้ดๆจากไรข่องญีปุ่่ นกม็จี าหน่ายทีน่ีด่ว้ยเชน่กนั  พเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคา

เพยีง 100 เยนเทา่นัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว    

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่ัก Art Hotel, Asahikawa ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 ลานกจิกรรมหมิะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ถนนซาไกมาช ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโนสเลด หรอืจะเลอืกเลน่ผาดโผน

ในสไตลท์า่นเอง (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทัง้นีก้ารเลน่

กจิกรรมหมิะตา่งๆนัน้ ขึน้กบัสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้* 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ 

เมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบ
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เป็นสไตลต์ะวันตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ น

และประเทศในแถบยโุรป  

 

อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทบัใจ  

คลองโอตารเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ย

สนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทน

โกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้น

ขายของทีร่ะลกึน่ันเอง 

 

  

 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซ ึง่มอีายุ

เกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ 

สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั 

อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตล์

ของตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักได ้

อกีดว้ย 

  

  

นอกจากนีด้า้นหนา้พพิธิภณัฑย์งัม ี“นาฬกิาไอน า้โบราณ” สไตลอ์งักฤษ  

เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru 

นาฬกิานีจ้ะพน่ไอน ้าประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึง่ที่

ประเทศแคนนาดา  

 

  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมายกบั ถนนซาไกมาช ิ  

ดา้นขวามอืกต็อ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้

ไปเยีย่มชม เมือ่เขา้ไปในรา้นทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีาร

สกรนีค าวา่ otaru ตดิไวด้ว้ย เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบ 

เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้  

 

  

 

 

 



Page 8 of 18 

 

 

 

 

 

 

 

ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่นัไร ก็จะเจอรา้นถดัมาทีเ่รยีกกนัวา่ LETAO  

เป็นคาเฟ่ใหน่ั้งทานและสามารถสัง่กลับได ้ซึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันดินงึ  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื 

หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากโดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรคา่แกก่าร

ทานคอืชสีเคก้น่ันเอง สมัผัสลิน้ทีนุ่่มละมนุ กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกบัจบิชา

และชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ  

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
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Day 4 อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าใน

การเดนิทาง อาท ิ

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER)  

ตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบัสถานเีจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง

ภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ

อเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา

และเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ที่

ระดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศนเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน

กลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ 

ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งทีจ่ดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่

ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้ จดุชมววิราคา

ประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกโินะ  

ตัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลงมาทางใตข้อง

สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นยา่นทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร 

โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี ้

นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทัง้ไนทค์ลับ 

บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่ว

จะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่น ี

- ตลาดปลานโิจ  

ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นี ้สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาด

แหง่นีรู้จ้ักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญจ่ะหาไดจ้าก

ทะเลแถบนีท้ัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญจ่ะมทีัง้

นักทอ่งเทีย่วในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจา่ยใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ีย่งัขึน้ชือ่เรือ่ง 

ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



Page 10 of 18 

 

 

 

Day 5 อทุยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบตุส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด 

- หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - ดวิตีฟ้ร ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นชม อทุยานโมอาย (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรม

จากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพทุธรปูเป็นแนวคดิ

โครงสรา้งจากการเรยีงล าดบัของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น 

ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา 

อทุยานโมอาย มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของทีบ่รรจอุฐัแิละรองรับได ้

70,000 กลุม่ (ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อฐั"ิเกบ็แบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ 

โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง  

ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร 

เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง บรรยากาศตามรา้นตา่งๆ ก็จะมคีวามคลา้ยคลงึกบัตลาดปลาทาง

โตเกยีวหรอืโอซากา้  

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอาหารไดต้ามใจ

ชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็น ปทูาราบะ ปซูไูซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซชู ิซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ 

รับรองวา่สด สะอาด ถกูใจทกุทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแน่นอน 
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ของขึน้ชือ่เมือ่มาเยอืนตลาดปลาแหง่นีแ้ละพลาดไมไ่ดเ้ลย คอื ปยูกัษ์ ซึง่ปยูกัษ์ทีน่ีจ่ะใหญม่าก หาก

ไดม้าเยอืนฮอกไกโดแลว้แนะน าวา่ไมค่วรพลาด มาตอ่สถานทีส่ดุฮติอกีหนึง่จดุคอื รา้นขายของสดแลว้ก็

ยงัมรีา้นขายอาหารแหง้แปรรปู ของกึง่ส าเร็จรปู เป็นการแปรรปูของสดจากทะเลหรอืเป็นน ามาท าเป็น

ของอบแหง้เพือ่ยดือายกุารเก็บรักษาอาหาร และของนยิมซือ้ฝากกนัยอดฮติคอื “มโิสะป”ู สามารถน าไป

ท าซปุมโิสะไดเ้ลยแถมอรอ่ยมากๆดว้ย 

 แคน่ีถ้อืวา่ยงัไมพ่อมาตอ่กนัอกีหนึง่รา้นทีถ่อืวา่รวมทกุอยา่งไวด้ว้ยกนั อาท ิของทะเลสด ของแหง้ ของ

ส าเร็จรปู รวมไปถงึรา้นอาหาร (สามารถดรูาคาและเมนูตา่งๆหนา้รา้นจะมป้ีายเมนูตดิอยู่) ซึง่สว่นใหญท่ี่

นักทอ่งเทีย่วจะไมพ่ลาดสัง่ไดแ้ก ่ 

- หอยเชลลส์ดยา่ง เหยาะโชยลุงไปเล็กนอ้ย ไดท้ัง้กลิน่หอมบวกกบัอากาศเย็นๆ ฟินสดุๆ และฟินไปอกี

ขัน้ขณะทานไดซ้ดน ้าซปุหอยรอ้นๆ ยิง่เพิม่ระดับความฟินเขา้ไปอกี 

- เซตขา้วหนา้หอยเมน่ ทีเ่สรฟิพรอ้มกบั ซปุมโิสะป ูก็อรอ่ยไมแ่พก้นัดว้ยความสดใหมข่องวัตถดุบิ หรอื

หากใครกลวัเลีย่นสามารถเหยาะโชยลุงไปกอ็รอ่ยเหมอืนกนัเพิม่เตมิสามารถตดัเลีย่นไดอ้ยา่งลงตวั 

- ซชูโิกะเซน็ ในชดุมไีคเซน็ดง้ขนาดมนิ ิ3 ถว้ย (หนา้หอยเชลล ์หนา้ไขป่ลาแซลมอน และหนา้หอยเมน่) 

กบัซชู ิ3 ค า และมนี ้าซปุป ูถอืวา่เป็นเซตสดุคุม้เหมาะส าหรับคนทีอ่ยากทานหลายอยา่งพรอ้มกนั – 

(รา้นซชูเิครัน) 

- ไคเซน็ คติะมาเอะ ฟนุะโมรดิง้ เมนูนีเ้อาใจคนทีช่อบทานซาชมิ ิแตเ่ป็นซาชมิทิีเ่ราสามารถท าไคเซน็ดง้

ดว้ยตัวเองไดอ้กีดว้ย "ฟนุะโมร"ิ ทีอ่ยูใ่นชือ่เมนูหมายถงึการจัดวางอาหารทะเลบนภาชนะรปุทรงเหมอืน

เรอื วา่กนัวา่เป็นวธิจีดัอาหารแบบดัง้เดมิทีส่บืทอดกนัมาตัง้แตย่คุเอโดะ – (โอกมุะ โชเท็น)  

 

 

 

  จากนัน้น าทา่นชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด  

เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิ

มากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึ

นีผ้า่นการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการ

บรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัิ
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ทางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร  

เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงั

ตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บั

เมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

 

น าทา่นผา่นชม สวนโอโดร ิ 

สวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตวัยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร สวนโอโดริ

เป็นทีรู่จ้ักในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) และยงัเป็นทีจ่ดั

งานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทกุฤดกูาล ในฤดู

ใบไมผ้ลมิเีทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้ว่งมี

เทศกาลออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามา

เป็นเทศกาลระดับโลก 

 

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงที ่มติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)  

ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 

128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แต่

สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยงัมศีนูย์

อาหารขนาดใหญ ่ทีจ่ไุด ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่

และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

 

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ี

DUTY FREE สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธั ยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่า่จะเป็น 

เครือ่งส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ นหรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดี

ซึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้  

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตช์าบ ูปชูไูว และปทูาราบะ นอกจากนี้

ยงัมอีาหารทะเลอืน่ๆอกีมากมาย อาท ิหอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซชูหินา้ตา่งๆ (ไม่

รวมเครือ่งดืม่แอลกฮอล)์   

ทีพ่ัก Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

10.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

TG671 พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง (ใชเ้วลาเดนิทาง 7 ชัว่โมง 50 

นาท)ี 

15.50 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
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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 

 


