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HOKKAIDO COME TOGETHER 
จุดเด่น 

 
 ชมแหลง่แชอ่อนเซนทดีทีสีดุNoboribetsuOnsen 
 ชมหบุเขานรกJigokudani 
 ชมและชมิผลติภัณฑจ์ากนมสดทมีชีอืของฮอกไกโดทLีake Hills Farm 
 ชมความงามของ ทะเลสาบโทยะ 
 ชมทศันยีภาพกวา้งไกลของทะเลสาบโทยะและโชวะชนิซงัท ีMt. Usu 
 ชมความงามของ ภูเขาเยต ิMt. Yeti 
 ชมความงามของอทุยานชว่งฤดหูนาว TakioSuzuran Hillside National Government Park 
 ชมพพิธิภณัฑโ์รงเบยีรซ์ปัโปโรSapporo Beer Museum 
 ชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทเีกา่แกท่างประวตัศิาสตรณ์เมอืงโอตารุ 
 ชมผลติภัณฑห์ลายรูปแบบของกลอ่งดนตรที ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
 ชมโรงงานเป่าแกว้ Kitaichi Glass Otaru 
 ชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโดเป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกินั 
 ชม หอนาฬกิาเกา่ซปัโปโร 
 ชมสวนสาธารณะ สวนโอโดร ิ
 ชอ้ปปิงเต็มอมิณยา่นใจกลาง เมอืงซปัโปโร,่ยา่นทานุกโิกจ ิ
 ผอ่นคลายกับการแชนํ่าแร ่ออนเซน 

 
ชอืโปรแกรมHOKKAIDO COME TOGETHER 
จํานวน5วนั3คนื  



 

 

วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG670 BKK-CTS23:45-08:3
D2 ชโิตเซะ - โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกคดุานิ

กระเชา้ขนึภเูขาอสุ ึ- เลคฮลิฟารม์
D3 อทุยานทากโินะซูสรัุน - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท

ชอ้ปปิงArio Mall 
D4 ททํีาการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซัปโปโร

โด - คลองโอตารุ - พพิิธภัณฑก์ล่องดนตรี
โรงงานเป่าแกว้ - ชอ้ปปิงทานุกโิกจิ

D5 ชโิตเซะ - สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
TG671CTS-BKK 10:30-15:30

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
20:30น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 
23:45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG670 

วนัท2ี ชโิตเซะ - โนโบรเิบทส ึ- หุบเขานรก
ยะ-นงักระเชา้ขนึภูเขาอุส ึ- เลคฮลิฟารม์

 
08:30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานชโิตเซะ

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 
ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไม้
และปรบันําท่านเดนิทางสูโ่นโบ
ประเทศญปีุ่ นจัดตงัในฐานะตําบลเมอืค
ยังกนิพนืทขีองอทุยานแหง่ชาตชิโิกะสึ
จกึมพีนืทคีอ่นขา้งแคบซงึห่างจากชายฝังราว
เพลดิเพลนิกับนําพุรอ้นจํานวน
นําพุรอ้น" ทใีหญ่ทสีดุในในฮกไกโดซงึสถานทแีห่งนียังเป็นทตีังของหุบเขานรกจโิงะกุดังนอกจากนีโนะโบะริ
เบะสยัึงเป็นทตีังของอุทยานหมสีนํีาตาลซงึเป็นหมเีฉพาะถนิของฮกไกโดซงึ
อย่างหนงึของเมอืงนีอกีดว้ย
ของทนีมีคีวามแตกตา่งกันถงึ
แชก่นัตวัเปือยไดเ้ลยคนญปีุ่ นกับการแชนํ่ารอ้นนันเป็นสงิคูก่ันบา้งก็วา่เอาไวค้ลายเครยีดจากการทํางานบา้งก็วา่
ชว่ยใหส้ขุภาพดเีลอืดลมไหลเวยีนดขีนึหรอืไมก็่ชว่ยใหห้ายจากความเมอืยลา้จากการดําเนนิชวีติคนญปีุ่ นกับการ

นักท่องเทยีวไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทางหากเดนิไปเรือยๆจะพบกับอุโอนุมะซงึเป็นบ่อ
กํามะถันขนาดใหญ่มอีุณหภูมิ
คลายและเชอืวา่ชว่ยในการรักษาโรคทเีกยีวกบัเทา้ไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย

 

 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 

30 
- / - / -  

หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ- ทะเลสาบโทยะ - นัง
เลคฮลิฟารม์ - ภเูขาไฟโยเท 

- /L / D Lake Toya Kkohantei 
Hotel or SML

มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - พพิธิภัณฑเ์บยีร์ซัปโปโร - B / - / - Water Mark Hotel 
Sapporo or SML

หอนาฬกิาซัปโปโร - ศาลเจา้ฮอกไก
พพิิธภัณฑก์ล่องดนตร ี- นาฬกิาไอนําโบราณ - 

ชอ้ปปิงทานุกโิกจ ิ

B / - / - Water Mark Hotel 
Sapporo or SML

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
30 

B / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญปีุ่ นโดย

หุบเขานรกจโิกคุดาน-ิทะเลสาบโท
เลคฮลิฟารม์ - ภูเขาไฟโยเท 

ชโิตเซะประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิ
.) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 
โนโบรเิบทสNึOBORIBETSUเป็นเมืองในกงิจังหวัดอบิุรใินจังหวัดฮกไกโดของ

ประเทศญปีุ่ นจัดตงัในฐานะตําบลเมอืค.ศ. 1961 ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องนครซัปโปะโระ
ยังกนิพนืทขีองอทุยานแหง่ชาตชิโิกะส-ึโทยะบางสว่นดว้ยเนอืงดว้ยตัวเมอืงเป็นเมอืงทตีงัอยู่บนปากแม่นําดังนัน
จกึมพีนืทคีอ่นขา้งแคบซงึห่างจากชายฝังราว 6 กโิลเมตรยังเป็นทตีงัของโนะโบะรเิบะสึ
เพลดิเพลนิกับนําพุรอ้นจํานวนมากโดยทนีเีป็นหนงึในรสีอรท์ทมีชีอืเสยีงมากในประเทศญปีุ่ นและถอืเป็น

ทใีหญ่ทสีดุในในฮกไกโดซงึสถานทแีห่งนียังเป็นทตีังของหุบเขานรกจโิงะกุดังนอกจากนีโนะโบะริ
เบะสยัึงเป็นทตีังของอุทยานหมสีนํีาตาลซงึเป็นหมเีฉพาะถนิของฮกไกโดซงึหมสีนํีาตาลยังถอืเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนงึของเมอืงนีอกีดว้ยโนโบรเิบทสอึอนเซ็นNoboribetsuOnsenเมอืงโนโบรเิบทสอึอนเซ็นว่ากันว่านําแร่
ของทนีมีคีวามแตกตา่งกันถงึ 9 แบบซงึแร่ธาตทุมีอียู่ก็เชน่กํามะถัน, เกลอื, โซเดยีมไบคารบ์อเนตเป็นตน้
แชก่นัตวัเปือยไดเ้ลยคนญปีุ่ นกับการแชนํ่ารอ้นนันเป็นสงิคูก่ันบา้งก็วา่เอาไวค้ลายเครยีดจากการทํางานบา้งก็วา่
ชว่ยใหส้ขุภาพดเีลอืดลมไหลเวยีนดขีนึหรอืไมก็่ชว่ยใหห้ายจากความเมอืยลา้จากการดําเนนิชวีติคนญปีุ่ นกับการ

แช่นํารอ้นนันเป็นสงิคู่กันบา้งก็ว่าเอ
ทํางานบา้งก็วา่ชว่ยใหส้ขุภาพดเีลอืดลมไหลเวยีนดขีนึหรอืไม่ก็
ชว่ยใหห้าจากความเมือยลา้จากการดําเนินชวีติ
ดานJิigokudaniหรือเรียกอีกอย่างว่าหุบเขานรกอยู่ในเขต
อทุยานแห่งชาตSิhikotsu-Toya 
หบุเขานรกนันเพราะทนีมีทีงับอ่โคลนและบอ่นํารอ้นทเีดอืดตาม
ธรรมชาตกิระจายไปทัวบรเิวณเสมอืนนรกทมีกีระทะทองแดงที
มีควันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลาและถือเป็นแหล่งกําเนิดนําแร่และ
ออนเซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโดเป็นบ่อโคลนเดอืด
ตามธรรมชาตอิุดมไปดว้ยแร่กํามะถันซงึเกดิจากความรอ้
พภิพหุบเขานรกจโิกคุดานิมลีักษณะเป็นเนินเขามีทางเดนิให ้

นักท่องเทยีวไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทางหากเดนิไปเรือยๆจะพบกับอุโอนุมะซงึเป็นบ่อ
กํามะถันขนาดใหญ่มอีุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีสและยังมนัีกท่องเทยีวจํานวนมากมักแชเ่ทา้เพอืเป็นการผ่อน

อวา่ชว่ยในการรักษาโรคทเีกยีวกบัเทา้ไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย 
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โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

Lake Toya Kkohantei 
Hotel or SML 
Water Mark Hotel 
Sapporo or SML 
Water Mark Hotel 
Sapporo or SML 

 

หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยสําคญั!! 
เขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 

เป็นเมืองในกงิจังหวัดอบิุรใินจังหวัดฮกไกโดของ
ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องนครซัปโปะโระนอกจากนเีมอืง

โทยะบางสว่นดว้ยเนอืงดว้ยตัวเมอืงเป็นเมอืงทตีงัอยู่บนปากแม่นําดังนัน
กโิลเมตรยังเป็นทตีงัของโนะโบะรเิบะส-ึอนเซ็งทผีูค้นสามารถ

มากโดยทนีเีป็นหนงึในรสีอรท์ทมีชีอืเสยีงมากในประเทศญปีุ่ นและถอืเป็น "เมอืง
ทใีหญ่ทสีดุในในฮกไกโดซงึสถานทแีห่งนียังเป็นทตีังของหุบเขานรกจโิงะกุดังนอกจากนีโนะโบะริ

หมสีนํีาตาลยังถอืเป็นสัญลักษณ์
เมอืงโนโบรเิบทสอึอนเซ็นว่ากันว่านําแร่

โซเดยีมไบคารบ์อเนตเป็นตน้เลอืก
แชก่นัตวัเปือยไดเ้ลยคนญปีุ่ นกับการแชนํ่ารอ้นนันเป็นสงิคูก่ันบา้งก็วา่เอาไวค้ลายเครยีดจากการทํางานบา้งก็วา่
ชว่ยใหส้ขุภาพดเีลอืดลมไหลเวยีนดขีนึหรอืไมก็่ชว่ยใหห้ายจากความเมอืยลา้จากการดําเนนิชวีติคนญปีุ่ นกับการ

แช่นํารอ้นนันเป็นสงิคู่กันบา้งก็ว่าเอาไวค้ลายเครียดจากการ
ทํางานบา้งก็วา่ชว่ยใหส้ขุภาพดเีลอืดลมไหลเวยีนดขีนึหรอืไม่ก็
ชว่ยใหห้าจากความเมือยลา้จากการดําเนินชวีติหุบเขาจโิกคุ

หรือเรียกอีกอย่างว่าหุบเขานรกอยู่ในเขต
Toya เมอืงNoboribetsuทเีรียกว่า

าะทนีมีทีงับอ่โคลนและบอ่นํารอ้นทเีดอืดตาม
ธรรมชาตกิระจายไปทัวบรเิวณเสมอืนนรกทมีกีระทะทองแดงที
มีควันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลาและถือเป็นแหล่งกําเนิดนําแร่และ
ออนเซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโดเป็นบ่อโคลนเดอืด
ตามธรรมชาตอิุดมไปดว้ยแร่กํามะถันซงึเกดิจากความรอ้นใต ้
พภิพหุบเขานรกจโิกคุดานิมลีักษณะเป็นเนินเขามีทางเดนิให ้

นักท่องเทยีวไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทางหากเดนิไปเรือยๆจะพบกับอุโอนุมะซงึเป็นบ่อ
องศาเซลเซยีสและยังมนัีกท่องเทยีวจํานวนมากมักแชเ่ทา้เพอืเป็นการผ่อน



 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบโทยะ
ไฟในอุทยานแห่งชาตชิโิกะสึ
ญปีุ่ นทะเลสาบมีลักษณะคลา้ยไข่ดาว
ตงัอยู่คอืนะกะโนะ-ชมิะจากตะวันออกถงึตะวันตกมคีวามกวา้งราว
10 กิโลเมตรและจากทิศเหนือถึงทิศใตม้ีความกวา้งราว
กโิลเมตรทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบทไีม่เคยแข็งตัวทอียู่ทาง
เหนอืทสีดุของญปีุ่ นและเป็นทะเลสาบทใีสเป็นอันดับสองของญปีุ่ น
เนอืงจากมสีารอาหารนอ้ยจงึมแีพลงตอนอาศัยอยู่นอ้ยนําจงึมคีวาม
ใสและมีออกซิเจนสูงในผิวนําใหท้่านได ้
RopewayขนึเขาMount Usu (Usuzan)
สคีรังในช่วง 100 ปีทผี่านมาการปะทุครังล่าสุดเกดิขนึในปีพ

ภูเขาไฟอซุไุดส้รา้งความเสยีหายมากมายจากการระเบดิครังแลว้ครังเลา่ในสมัยกอ่นคนในพนืทไีดป้ระสบความ
ลําบากมายาวนานและในทสีดุไดเ้รยีนรูธ้รรมชาตขิองภูเขาไฟและพบวธิทีจีะอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสงบพวกเราสรา้ง
ระบบคน้หาการประทขุองภเูขาไฟแบบทนัดว่นเพอืยับยั
ตา่งๆทไีดจ้ากภูเขาไฟอซุเุชน่นําพุรอ้นการเกษตรทวิทัศน์ธรรมชาติ
ทีสวยงามภายใตแ้นวคิดอยู่ร่วมกันกับภูเขาไฟ
เดนิทางสูเ่ลคโทยะใหท้่านไดส้ัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของ
คฮลิฟารม์Lake Hill Farm
สวยงามคุณจะรักทนีีนอกเหนือจากการไดล้มิลองไอศกรีมทดีทีสีดุ
ในฮอกไกโดแลว้Lake Hill Farm 
โดยรอบและความสนุกสนานสําหรับทังครอบครัวรา้นคา้ทฟีาร์มมี
ครีมนุ่มและไอศกรีมมากมายรวมทังวานิลลาช็อคโกแลต
และคนทีไม่ธรรมดาเช่นเกลือสีฟ้าลูกเกดรัมและ
นอกจากนยีังมรีายการอนืทน่ีารับประทานเชน่คกุกแียมพุดดงิชสีและ
เนยแข็งทียอดเยียมถัดจากรา้นเป็นรา้นอาหารเล็กๆทีใหบ้ริการ
อาหารกลางวัน (แกงขา้วแซนดว์ชิฯลฯ

 
คาํ

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่
 
ทพีกั Lake Toya Kahantei Hotel 
 
วนัท3ี อุทยานทากโินะซูสรุนั - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท

 

 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบปลอ่งภูเขา

ไฟในอุทยานแห่งชาตชิโิกะส ึ- โทยะบนเกาะฮอกไกโดประเทศ
ญปีุ่ นทะเลสาบมีลักษณะคลา้ยไข่ดาวตรงกลางทะเลสาบมีเกาะ

ชมิะจากตะวันออกถงึตะวันตกมคีวามกวา้งราว 
กิโลเมตรและจากทิศเหนือถึงทิศใตม้ีความกวา้งราว 9 

กโิลเมตรทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบทไีม่เคยแข็งตัวทอียู่ทาง
เหนอืทสีดุของญปีุ่ นและเป็นทะเลสาบทใีสเป็นอันดับสองของญปีุ่ น
เนอืงจากมสีารอาหารนอ้ยจงึมแีพลงตอนอาศัยอยู่นอ้ยนําจงึมคีวาม
ใสและมีออกซิเจนสูงในผิวนําใหท้่านไดน้งักระเช้าUsuzan 

Mount Usu (Usuzan)เป็นภูเขาไฟทปีะทขุนึ
ปีทผี่านมาการปะทุครังล่าสุดเกดิขนึในปีพ.ศ. 

2543 นําทา่นขนึไปยังดาดฟ้าของสถานีทา่นจะไดใ้กลช้ดิ
กับยอดเขาของภูเขาไฟเห็นทัศนียภาพกวา้งไกลของ
ทะเลสาบToya และShowa Shinzan
ดาดฟ้าสังเกตทสีองเดนิไม่ไกลมีทวิทัศน์ของมหาสมุทร
และปลอ่งภูเขาไฟทใีหญ่ทสีดุของ
เมอืเกดิการปะทุขนึในปี 2520
อุซุซังแห่งนีจะมีการเปลยีนแปลงรูปร่างในทุกหลายสบิปี
เนอืงจากการประทขุองของภูเขาไฟเป็นสถานทเีรยีนรูแ้ละ
สัมผัส “ผืนดนิใหญ่ทเีคลอืนไหวอย่างต่อเนือง
และหาไดย้ากในโลกนอกจากนี
สวยงามของทวิทัศนท์เีกดิจากการเคลอืนไห

ภูเขาไฟอซุไุดส้รา้งความเสยีหายมากมายจากการระเบดิครังแลว้ครังเลา่ในสมัยกอ่นคนในพนืทไีดป้ระสบความ
ลําบากมายาวนานและในทสีดุไดเ้รยีนรูธ้รรมชาตขิองภูเขาไฟและพบวธิทีจีะอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสงบพวกเราสรา้ง
ระบบคน้หาการประทขุองภเูขาไฟแบบทนัดว่นเพอืยับยังความเสยีหายทอีาจเกดิขนึใหน้อ้ยทสีดุและใชป้ระโยชน์
ตา่งๆทไีดจ้ากภูเขาไฟอซุเุชน่นําพุรอ้นการเกษตรทวิทัศน์ธรรมชาติ
ทีสวยงามภายใตแ้นวคิดอยู่ร่วมกันกับภูเขาไฟไดเ้วลานําท่าน

ใหท้่านไดส้ัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของเล
Lake Hill Farmถา้หากคณุชอบไอศกรมีและทวิทัศน์ที

สวยงามคุณจะรักทนีีนอกเหนือจากการไดล้มิลองไอศกรีมทดีทีสีดุ
Lake Hill Farm ยังมทีวิทัศน์อันสวยงามของภูเขา

โดยรอบและความสนุกสนานสําหรับทังครอบครัวรา้นคา้ทฟีาร์มมี
ครีมนุ่มและไอศกรีมมากมายรวมทังวานิลลาช็อคโกแลตชาเขยีว
และคนทีไม่ธรรมดาเช่นเกลือสีฟ้าลูกเกดรัมและMille-feuille  
นอกจากนยีังมรีายการอนืทน่ีารับประทานเชน่คกุกแียมพุดดงิชสีและ
เนยแข็งทียอดเยียมถัดจากรา้นเป็นรา้นอาหารเล็กๆทีใหบ้ริการ

แกงขา้วแซนดว์ชิฯลฯ) และเคก้นอกจากความพงึพอใจในรสชาตแิ
กวา้งติดกับรา้นคา้และรา้นอาหารทีซึงทุกคนสามารถ
เ พ ลิด เ พ ลิน กั บ ทั ศ นี ย ภ า พ ต ร ะ ห ง่ า น ข อ ง
MountYoteiเป็นภูเขาทดีูเหมือนภูเขาไฟฟูจเิป็นทรีูจ้ัก
กันวา่Ezo Fuji ปลอ่งภูเขาไฟทมีคีวามสงูประมาณ
ตังแต่ตน้เดือนกรกฎาคมจนถึงตน้เดือนสิงหาคมจะมี
ดอกไมม้ากกว่า 100 ชนิดและมีนกกว่า
ตังแต่ความสูงท ี1,700 เมตรขนึไปท่านสามารถเดนิเล่น
หรือทําสันทนาการกลางแจง้ไดอ้ีกดว้ยนอกจากนียังมี
อปุกรณ์เกมกฬีาทสีามารถใชง้านไดฟ้รสีําหรับเด็กๆก็จะได ้
สนุกสนานกับการเลยีงกระตา่ยแพะและมา้

 บรกิารอาหารคาํณ 
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่ออนเซ็นOnsenสปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั

Lake Toya Kahantei Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

มติซุยเอา้ทเ์ล็ท - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร-ชอ้ปปิงArio Mall

  

3 

ฟ้าของสถานีทา่นจะไดใ้กลช้ดิ
กับยอดเขาของภูเขาไฟเห็นทัศนียภาพกวา้งไกลของ

Showa Shinzanทอียู่ใกลเ้คยีงจาก
ดาดฟ้าสังเกตทสีองเดนิไม่ไกลมีทวิทัศน์ของมหาสมุทร
และปลอ่งภูเขาไฟทใีหญ่ทสีดุของMount Usuซงึเกดิขนึ

2520อุทยานธรณีโลกโทยะโกะะ
อุซุซังแห่งนีจะมีการเปลยีนแปลงรูปร่างในทุกหลายสบิปี
เนอืงจากการประทขุองของภูเขาไฟเป็นสถานทเีรยีนรูแ้ละ

ผืนดนิใหญ่ทเีคลอืนไหวอย่างต่อเนือง”ทสีําคัญ
นอกจากนียังเป็นแหล่งชนืชมความ

สวยงามของทวิทัศนท์เีกดิจากการเคลอืนไหวของภูเขาไฟ
ภูเขาไฟอซุไุดส้รา้งความเสยีหายมากมายจากการระเบดิครังแลว้ครังเลา่ในสมัยกอ่นคนในพนืทไีดป้ระสบความ
ลําบากมายาวนานและในทสีดุไดเ้รยีนรูธ้รรมชาตขิองภูเขาไฟและพบวธิทีจีะอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสงบพวกเราสรา้ง

งความเสยีหายทอีาจเกดิขนึใหน้อ้ยทสีดุและใชป้ระโยชน์

และเคก้นอกจากความพงึพอใจในรสชาตแิลว้Lake Hill ยังมพีนืทโีลง่
กวา้งติดกับรา้นคา้และรา้นอาหารทีซึงทุกคนสามารถ
เ พ ลิด เ พ ลิน กั บ ทั ศ นี ย ภ า พ ต ร ะ ห ง่ า น ข อ ง ภู เ ข า

เป็นภูเขาทดีูเหมือนภูเขาไฟฟูจเิป็นทรีูจ้ัก
ปลอ่งภูเขาไฟทมีคีวามสงูประมาณ 2 กม. 

ตังแต่ตน้เดือนกรกฎาคมจนถึงตน้เดือนสิงหาคมจะมี
ชนิดและมีนกกว่า 130 ชนิดอยู่ทนีี

เมตรขนึไปท่านสามารถเดนิเล่น
หรือทําสันทนาการกลางแจง้ไดอ้ีกดว้ยนอกจากนียังมี
อปุกรณ์เกมกฬีาทสีามารถใชง้านไดฟ้รสีําหรับเด็กๆก็จะได ้

านกบัการเลยีงกระตา่ยแพะและมา้ 

คาํณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 

Ario Mall 



 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสูอุ่ทยานทากโินะซูสุรนั

Hillside Parkซงึตังอยู่ห่างจากใจกลางเมอืงซัปโปโรประมาณ
นาทอีทุยานแห่งนีมทีวิทัศน์ทสีวยงามลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิันเขยีว
ชอุม่ในชว่งฤดรูอ้นดอกไมแ้ละนําตกหลายแหง่ในพนืทสีรา้งฉากหลังที
เหมาะสําหรับการตกปลาการขจัีกรยานหรือการตังแคมป์และเนินเขา
ของTakinoจะกลายเป็นลานสกใีนชว่งฤดหูนาวคณุสามารถขี
เล่นในหิมะพืนทีป่าแห่งนีเปิดทําการครังแรกในปีพ
ลกัษณะเป็นธรรมชาตทิสีวยทสีดุในอทุยานตงัแตต่น้ฤดหูนาวจนถงึฤดู
ใบไมผ้ลพิืนทีจะปิดเพือใหธ้รรมชาตหิมุนเวียนตามฤดูกาลไดโ้ดย
ปราศจากการแทรกแซงของมนุษยใ์นชว่งเทศกาลครสิตม์าสอุทยาน
TakioSuzuran Hillside National Gove
เนนิเขาสสีนัสดใสกลายเป็นสขีาวและดงึดดูผูเ้ขา้ชมจํานวนมากสําหรับกฬีาฤดหูนาวความลาดชนัยาว
และ 7 องศาเหมาะสําหรับนักเล่นสกคีรังแรกรวมทังเด็กๆนอกจากนียังมเีสน้ทางเล่นสกขีา้มประเทศ
กม. สาํหรับผูเ้รมิตน้เสน้ทาง 
สกขีนัสงูทา่นสามารถเชา่อปุกรณ์สกไีดท้ี
Park 

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร

เอา้ทเ์ล็ตนอียู่ทเีขตKitahiroshima
รา้นคา้มากมายใหท้่านชอ้ปกว่า
รา้นอาหารและFood Court 
700ทนัีงแตก่่อนเรมิชอ้ปปิงนักทอ่งเทยีวสามารถใชส้ทิธโิดยไปรับ
คูปองสว่นลดรา้นต่างๆจากInformation 
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทก็ีรับฟรเีลยคะ่ทนียีังมบีรกิารแลกเงนิและล๊อกเกอร์
ฝากของฟรอีกีดว้ยไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่
ซปัโปโรSapporo Beer Museum
ของเบยีรใ์นญปีุ่ นเบยีรซ์ัปโปโรซงึเป็นหนงึในแบรนดเ์บยีรท์เีกา่แก่
และเป็นทนีิยมมากทสีดุในประเทศไดรั้บการตม้ในซัปโปโรตังแต่
ปี พ .  ศ .  2420พิพิ ธ ภั ณ ฑ์เ บีย ร์ ซั ป โ ป โ ร
Hakubutsukan) เปิดขนึในปี
ประเทศญปีุ่ นและขันตอนการทําเบยีร์หลังจากการจัดนทิรรศการชมิเบยีรม์คี่าบรกิารเพยีงเล็กนอ้ยหรอืทัวร์แบบ
ชําระเงินจะจัดขึนเป็นภาษาญีปุ่ นซึงรวมถึงช่วงชิมเมือสนิสุดถัดจากพิพิธภัณฑ์คือสวนเบียร์ซัปโปโรซึง
ประกอบดว้ยรา้นอาหารไม่กีรา้นในบรรดาภัตตาคารมีหอ้งโถงเ
Garden Grill ทมีคีวามซับซอ้นมากขนึทนียิมในเบยีรฮ์อลลค์อืเบยีรท์คีณุสามารถดมืไดแ้ละ
จานทเีป็นทนีิยมของทอ้งถนิทตีงัชอืตามเจา้นายมองโกเลยีทชีอื
จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงที
ทีตั งอยู่ ต ิดกับสวนเ บีย ร์ซัปโปโรศูนย์กา รค า้ปร ะกอบด ว้ย
หา้งสรรพสนิคา้Ario Mall
ความสะดวกดา้นสนัทนาการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตรา้นหนังสอืต่างๆ
หอ้งนําสาํหรับเด็กมรีถเข็นใหบ้รกิารสาํหรับเด็กทารกและศนูยอ์าหาร
ก็สามารถรองรับเด็กเล็กไดท้ี
หลากหลายเป็นทนียิมสาํหรับชาวซปัโปโร
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Water Mark Hotel Sapporo  
 
 

วนัท4ี ททํีาการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด
กลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอนําโบราณ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
อุทยานทากโินะซูสุรนัTakinoSuzuran 

ซงึตังอยู่ห่างจากใจกลางเมอืงซัปโปโรประมาณ 50 
อทุยานแห่งนีมทีวิทัศน์ทสีวยงามลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอิันเขยีว

ชอุม่ในชว่งฤดรูอ้นดอกไมแ้ละนําตกหลายแหง่ในพนืทสีรา้งฉากหลังที
เหมาะสําหรับการตกปลาการขจัีกรยานหรือการตังแคมป์และเนินเขา

จะกลายเป็นลานสกใีนชว่งฤดหูนาวคณุสามารถข,ี เดนิและ
ป่าแห่งนีเปิดทําการครังแรกในปีพ. ศ. 2553 มี

ลกัษณะเป็นธรรมชาตทิสีวยทสีดุในอทุยานตงัแตต่น้ฤดหูนาวจนถงึฤดู
ใบไมผ้ลพิืนทีจะปิดเพือใหธ้รรมชาตหิมุนเวียนตามฤดูกาลไดโ้ดย
ปราศจากการแทรกแซงของมนุษยใ์นชว่งเทศกาลครสิตม์าสอุทยาน
TakioSuzuran Hillside National Government Park เปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดหูนาวเป็น
เนนิเขาสสีนัสดใสกลายเป็นสขีาวและดงึดดูผูเ้ขา้ชมจํานวนมากสําหรับกฬีาฤดหูนาวความลาดชนัยาว

องศาเหมาะสําหรับนักเล่นสกคีรังแรกรวมทังเด็กๆนอกจากนียังมเีสน้ทางเล่นสกขีา้มประเทศ
 3 และ 6 กม. สําหรับนักสกรีะดับกลางและเสน้ทาง 10 

ทา่นสามารถเชา่อปุกรณ์สกไีดท้นีดีว้ยจากนันใหท้า่นไดช้อ้ปปิงตอ่ทมีติซุยเอา้ทเ์ล็ท

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
KitahiroshimaทางไปสนามบนิNew Chitoseมี

อปกว่า180รา้นทังสนิคา้แบรนดเ์นมยังมี
Food Court ขนาดใหญ่ทรีองรับลกูคา้ไดม้ากกว่า

อปปิงนักทอ่งเทยีวสามารถใชส้ทิธโิดยไปรับ
Information เพียงแค่โชวพ์าสปอร์ต

ใหแ้กเ่จา้หนา้ทก็ีรับฟรเีลยคะ่ทนียีังมบีรกิารแลกเงนิและล๊อกเกอร์
ฝากของฟรอีกีดว้ยไดเ้วลานําท่านเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑโ์รงเบยีร ์

Sapporo Beer Museumฮอกไกโดเป็นแหลง่กําเนิด
เบยีรซ์ัปโปโรซงึเป็นหนงึในแบรนดเ์บยีรท์เีกา่แก่

และเป็นทนีิยมมากทสีดุในประเทศไดรั้บการตม้ในซัปโปโรตังแต่
พิพิ ธ ภั ณ ฑ์เ บีย ร์ ซั ป โ ป โ ร  ( ซั ป โ ปโ ร เ บีย ร์

เปิดขนึในปี1987ในโรงเบยีรเ์กา่จากยุคเมจพิพิธิภัณฑแ์นะนําประวัตคิวามเป็นมาของเบยีรใ์
ประเทศญปีุ่ นและขันตอนการทําเบยีร์หลังจากการจัดนทิรรศการชมิเบยีรม์คี่าบรกิารเพยีงเล็กนอ้ยหรอืทัวร์แบบ
ชําระเงินจะจัดขึนเป็นภาษาญีปุ่ นซึงรวมถึงช่วงชิมเมือสนิสุดถัดจากพิพิธภัณฑ์คือสวนเบียร์ซัปโปโรซึง
ประกอบดว้ยรา้นอาหารไม่กีรา้นในบรรดาภัตตาคารมีหอ้งโถงเบยีร์บรรยากาศหลายแห่งแต่ยังมีรา้นอาหาร

ทมีคีวามซับซอ้นมากขนึทนียิมในเบยีรฮ์อลลค์อืเบยีรท์คีณุสามารถดมืไดแ้ละ
จานทเีป็นทนีิยมของทอ้งถนิทตีงัชอืตามเจา้นายมองโกเลยีทชีอืGenghis Khan (Jingisukan in Japanese)

อปปิงทAีrio Mallหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่
ทีตั งอยู่ ต ิดกับสวนเ บีย ร์ซัปโปโรศูนย์กา รค า้ปร ะกอบด ว้ย

Ario Mallเป็นพืนททีมีีสปาฟิตเนสและสงิอํานวย
ความสะดวกดา้นสนัทนาการSpa Leisure Building และIto-Yokado 
ซูเปอร์มาร์เก็ตรา้นหนังสอืต่างๆมากมายใหก้ับเด็กๆนอกจากนียังมี
หอ้งนําสาํหรับเด็กมรีถเข็นใหบ้รกิารสาํหรับเด็กทารกและศนูยอ์าหาร
ก็สามารถรองรับเด็กเล็กไดท้ีIto-Yokado ยังมีอาหารทะเลที
หลากหลายเป็นทนียิมสาํหรับชาวซปัโปโร 

อาหารคาํตามอธัยาศยั 

Water Mark Hotel Sapporo  หรอืเทยีบเทา่ 

ททํีาการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-หอนาฬกิาซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด - คลองโอตารุ
นาฬกิาไอนําโบราณ-โรงงานเป่าแกว้-ชอ้ปปิงทานุกโิกจ ิ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านแวะชม
ที ทํ า ก า ร
รฐับาลเก่าฮ

  

4 

เปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดหูนาวเป็น "Takino Snow World" 
เนนิเขาสสีนัสดใสกลายเป็นสขีาวและดงึดดูผูเ้ขา้ชมจํานวนมากสําหรับกฬีาฤดหูนาวความลาดชนัยาว 250 เมตร

องศาเหมาะสําหรับนักเล่นสกคีรังแรกรวมทังเด็กๆนอกจากนียังมเีสน้ทางเล่นสกขีา้มประเทศ 1 และ 5 
10 และ 16 กม. สําหรับนักเลน่

มติซุยเอา้ทเ์ล็ทMitsui Outlet 

ในโรงเบยีรเ์กา่จากยุคเมจพิพิธิภัณฑแ์นะนําประวัตคิวามเป็นมาของเบยีรใ์น
ประเทศญปีุ่ นและขันตอนการทําเบยีร์หลังจากการจัดนทิรรศการชมิเบยีรม์คี่าบรกิารเพยีงเล็กนอ้ยหรอืทัวร์แบบ
ชําระเงินจะจัดขึนเป็นภาษาญีปุ่ นซึงรวมถึงช่วงชิมเมือสนิสุดถัดจากพิพิธภัณฑ์คือสวนเบียร์ซัปโปโรซึง

บยีร์บรรยากาศหลายแห่งแต่ยังมีรา้นอาหาร
ทมีคีวามซับซอ้นมากขนึทนียิมในเบยีรฮ์อลลค์อืเบยีรท์คีณุสามารถดมืไดแ้ละBBQ แกะสลักทุก

Genghis Khan (Jingisukan in Japanese) 

คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑ์



 

 

อกไกโดเป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกิันที
อกไกโดมาเป็นเวลา 80 ปีซงึเป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี
ตอ่ดว้ย หอนาฬกิาซปัโปโร
จะเป็นสวนโอโดรซิงึตังอยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโรยาว
งานเทศกาลหมิะดว้ยจากนันเดนิทางตอ่ไปยัง 
พุทธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี
องคจ์ากศาลเจา้มพีนืทเีชอืมตอ่กับสวนมารุยามะในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกซากุระบานในฤดรูอ้นวันที
14-16 มถิุนายนของทกุปีจะจัดเทศกาล
เวลาเมอืงโอตารุเมอืงโรแมนตกิทคีวบคูไ่ปกับความเกา่แกแ่ล
 

เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
จากนันใหท้่านไดช้มความงามของ
1,140 เมตรและเชอืมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณ
ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณ
ปากอ่าวซงึในยามคําคนืคลองแห่งนีไดรั้บคําขนานนามว่าเป็น
จดุทโีรแมนตกิทสีดุหลงัจากซมึซบับรรยากาศอันแสนโรแมนตคิ
แลว้ใหท้่านไดพ้ลิดเพลินกับเสียงเพลงของกล่องดนตรีที
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรเีป็นอาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูก

ท่านชมโรงงานเป่าแกว้คติะอจิโิอะโตะรุ
Otaruก่อตังขึนเมือปี1901
ตะเกยีงนํามันตอ่มาก็หันมาผลติทุ่นลกูแกว้
ถ่วงอวนจับปลา) ทกํีาลังเป็นทนีิยมอยู่ในขณะนันธุรกจินีทําไดด้ี
จนทําใหก้จิการเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรี
และรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุคงไม่มใีครไม่รูจ้ักรา้นนีเป็นแน่
เป็นรา้นทมีชีอืเสยีงและไดร้ับความนยิมมากในกลุม่นักท่องเทยีว
ทังคนญีปุ่ นและชาวต่างชาติ
เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชอืดัง คติต ี
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิงตอ่ททีานุกโิคจิ
เกา่แกท่สีบืทอดมาตังแตยุ่คบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ
200 รา้นทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโรเชอืมต่อกันดว้ย
หลังคาโครงสรา้งทรีองรับทกุสภาพอากาศตังแตเ่ขตนชิิ
ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดถอืกําเนิดตงัแต่ยุคบุกเบกิเมอืรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็
ของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 
ปัจจุบันและถูกเรียกวา่ทานุกโิคจใินชว่งปีเมจทิี
รา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอื
เต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ

 
คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
 
ทพีกั Water Mark Hotel Sapporo  

 

วนัท5ี ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

 

 

เป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกิันทเีรยีกวา่Neo Baroque สรา้งปี 1888 
ปีซงึเป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี1969ไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสีําคัญ

หอนาฬกิาซปัโปโรSapporo Clock Tower ซงึเป็นโรงฝึกหัดของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็
จะเป็นสวนโอโดรซิงึตังอยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโรยาว 1.2 กม.เป็นทพัีกผ่อนของประชาชนและเป็นสถานทใีชจั้ด

จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง ศาลเจา้ฮอกไกโดHokkaido Shrine
พุทธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี 1871 ยุคเรมิพัฒนาเกาะไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทังหมด
องคจ์ากศาลเจา้มพีนืทเีชอืมตอ่กับสวนมารุยามะในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกซากุระบานในฤดรูอ้นวันที

มถิุนายนของทกุปีจะจัดเทศกาลSapporo Festival หรอืSapporo Matsuri ซงึจะแห่ขบวนไปตามถนน
นตกิทคีวบคูไ่ปกับความเกา่แกแ่ลความสาํคญัทางประวตัศิาสตร์

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดช้มความงามของคลองโอตารุทมีคีวามยาว 

และเชอืมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณ
ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณ

ปากอ่าวซงึในยามคําคนืคลองแห่งนีไดรั้บคําขนานนามว่าเป็น
จดุทโีรแมนตกิทสีดุหลงัจากซมึซบับรรยากาศอันแสนโรแมนตคิ
แลว้ใหท้่านไดพ้ลิดเพลินกับเสียงเพลงของกล่องดนตรีที

เป็นอาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูก
สรา้งขึนจาก
อิ ฐ แ ด ง แ ต่
โ ค ร ง ส ร ้า ง
ภ า ย ใ น ทํ า
ดว้ยไมพ้ิพิธภัณฑแ์ห่งนีสรา้งขนึในปี
มรดกทางสถาปัตยกรรมทเีก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให ้
เป็นสมบัตขิองชาตแิละดา้นหนา้ของพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี
ท่านจะไดช้มนาฬกิาไอนําโบราณ
เพยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นันนาฬกิานีจะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรี
ดงัขนึทกุๆ 15 นาทเีหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา
จ า ก นั น พ า

โรงงานเป่าแกว้คติะอจิโิอะโตะรุKitaichi Glass 
1901โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิต

ตะเกยีงนํามันตอ่มาก็หันมาผลติทุ่นลกูแกว้ (ชาวประมงใชใ้นการ
ทกํีาลังเป็นทนีิยมอยู่ในขณะนันธุรกจินีทําไดด้ี

จนทําใหก้จิการเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรี
และรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุคงไม่มใีครไม่รูจ้ักรา้นนีเป็นแน่

นรา้นทมีชีอืเสยีงและไดร้ับความนยิมมากในกลุม่นักท่องเทยีว
ทังคนญีปุ่ นและชาวต่างชาตริา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตที่านจะ
เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชอืดัง คติต ี
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ไดเ้วลาให ้

ทานุกโิคจTิanuki Kojiแหลง่ชอ้ปปิง
เกา่แกท่สีบืทอดมาตังแตยุ่คบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ

กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโรเชอืมต่อกันดว้ย
หลังคาโครงสรา้งทรีองรับทกุสภาพอากาศตังแตเ่ขตนชิ ิ1 โจเมะจนถงึนชิ ิ7 โจเมะจงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่
ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดถอืกําเนิดตงัแต่ยุคบุกเบกิเมอืรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็

1869 (ปีเมจทิ ี2) โดยเรมิมกีารสรา้งรา้นคา้และรา้นอาหารขนึบรเิวณเขต
ปัจจุบันและถูกเรียกวา่ทานุกโิคจใินชว่งปีเมจทิ ี6 ในชมุชนรา้นคา้มรีา้นทังเกา่และใหม่สลับสบัเปลยีนเขา้มาทัง
รา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอนืๆเป็นตน้มนัีกท่องเทยีวมาจับจ่ายใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงที
เต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

Water Mark Hotel Sapporo  หรอืเทยีบเทา่ 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
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1888 เพอืเป็นศาลากลางของฮ
ไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสีําคัญ 

ซงึเป็นโรงฝึกหัดของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็
เป็นทพัีกผ่อนของประชาชนและเป็นสถานทใีชจั้ด

Hokkaido Shrineเป็นศาลเจา้ของศาสนา
ยุคเรมิพัฒนาเกาะไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทังหมด 4 

องคจ์ากศาลเจา้มพีนืทเีชอืมตอ่กับสวนมารุยามะในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอกซากุระบานในฤดรูอ้นวันท ี
ซงึจะแห่ขบวนไปตามถนนได ้

ความสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์

ดว้ยไมพ้ิพิธภัณฑแ์ห่งนีสรา้งขนึในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมทเีก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให ้
เป็นสมบัตขิองชาตแิละดา้นหนา้ของพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี

นาฬกิาไอนําโบราณสไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยู่
เรอืนบนโลกเทา่นันนาฬกิานีจะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรี

นาทเีหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา

เกา่แกท่สีบืทอดมาตังแตยุ่คบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 
กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัปโปโรเชอืมต่อกันดว้ย

โจเมะจงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่
ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดถอืกําเนิดตงัแต่ยุคบุกเบกิเมอืรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็นเมอืงบกุเบกิ

โดยเรมิมกีารสรา้งรา้นคา้และรา้นอาหารขนึบรเิวณเขต 2-3โชเมะใน
ในชมุชนรา้นคา้มรีา้นทังเกา่และใหม่สลับสบัเปลยีนเขา้มาทัง

นๆเป็นตน้มนัีกท่องเทยีวมาจับจ่ายใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงที
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10:30น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG671 
 
15:30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน มนีาคม 
26 ม.ีค. 61-30 ม.ีค. 61  49,900 49,900 47,900 7,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซอืประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 1,000บาท/ทา่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
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 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า
โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 
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 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


