
 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido) เกาะที่อยูเ่หนือสุด และ ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเกาะฮอนชู  

มีช่ือเสียงดา้น สกีรีสอรท์ กีฬาฤดูหนาว อาหารทะเล และ ออนเซ็น ฯลฯ 

    บินโดยสายการบนิไทย (TG) ดว้ยบริการแบบ Full Service :  
         รวมน ้าหนกัโหลด 20 กก. ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก. อาหารร้อน และ ท่ีนัง่ 

   พกัดี 4-5 ดาว : 2 คืน ออนเซ็น + 2 คืน ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง  

   Daisuki 大好き (ชอบมาก) กบัเทศกาลประดบัไฟฤดูหนาวใน    
       แหล่งท่องเท่ียวต่างๆของฮอกไกโด 
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ก าหนดการเดินทาง :  7-12 ธนัวาคม 2565 (หยุดยาววนัรฐัธรรมนูญ) 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินชินชิโตะเซะ (ฮอกไกโด)  
 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 แถว H,J        

สายการบินไทย (TG) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระก่อนออกเดินทาง 

23.55 น.  เหินฟ้าสู่ ซบัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 670  

 (ใชเ้วลาบิน 6.25 ชัว่โมง)  

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) สนามบินชินชิโตะเซะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโงคุดานิ –  

    ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมืองเก่าโมโตมาจิ – นัง่กระเชา้ข้ึนภูเขาฮาโกดาเตะ  

    จุดชมวิวยามค า่คืนทีส่วยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – แช่ออนเซ็น 
 

08.20 น. ถึง สนามบินชินชิโตเซะ สนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของฮอกโดไดร้บัการขนานนามวา่เป็นสนามบินท่ี 

 สนุกท่ีสุดในญี่ปุ่ น เพราะ สามารถแช่น ้ารอ้น ชอ้ปป้ิง ดูหนัง และมีอาหารอร่อย ฯลฯ ** ส าคญัมาก !! 

ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษ

ปรับและจับ ** (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลา

ทอ้งถ่ิน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ … น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงดา้นบ่อน ้าพุรอ้น

ประจ าภูมิภาคฮอกไกโด … ชม หุบเขานรกจิโงคุดานิ (Noboribetsu Jigokudani) เป็นบริเวณท่ีมีความ

รอ้นจากปากปล่องภูเขาไฟและยงัเป็นตน้ก าเนิดของน ้าพุรอ้น และออนเซ็นหลายแห่งจนท าใหเ้ป็นเมือง

ออนเซ็นอนัดบัหน่ึงของฮอกไกโด อีกทั้งยงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “แฟนเดย”์  
 

  
 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัเมนู Japanese Set ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตสุ้ดของเกาะฮอกไกโด น าท่านไปยัง

ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi) ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งแรกท่ีเปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 

1859 เป็นย่านอนุรกัษ์สิ่งปลูกสรา้งซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมกรรมอนังดงามผสมผสานระหว่างวฒันธรรม

ญี่ปุ่ นและวฒันธรรมต่างชาติท่ีเขา้มาคา้ขายดว้ย เช่น จีน รสัเซีย ยุโรป และ อเมริกา ฯลฯ  
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 … อาคารท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของย่านน้ี ไดแ้ก่ โบสถอ์อรโ์ธดอกซฮ์าโกดาเตะ ของรสัเซียแห่งแรกในญี่ปุ่ น 

หอ้งโถงอนุสรณ์สไตลจ์ีน ฯลฯ … จากน้ันเดินทางสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) เพื่อนั่ง

กระเชา้ไฟฟ้า (รวมค่ากระเชา้) ขึ้ นชมทศันียภาพยามค า่คืนท่ีนับเป็นจุดชมวิวติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานท่ี

ท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุ่ น ท่านจะไดส้ัมผัสความงดงามของทัศนียภาพยามค า่คืนท่ีเกิดจากการตัดกันระหว่าง

แสงไฟภายในเมืองและทะเลอนัมืดสนิท ซึ่งเป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงดงามมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม HAKODATE KOKUSAI   หรือเทียบเท่า 
 

  
 

 

 พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพกัผ่อน

จากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น ้ าแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพร่หลาย และเชื่อว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้ น 

 

 

 

 



- 4 - 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ – ป้อมดาว 5 แฉก โกะเรียวคาคุ - 

    ทะเลสาบโทยะ – เทศกาลอุโมงคป์ระดบัไฟโทยะโคะออนเซ็น - แช่ออนเซ็น 
 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้  ออกเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate morning market) เป็นตลาดท่ีสามารถมาล้ิมรส

อาหารทะเลสดๆ ไดต้ั้งแต่เชา้ตรู่ นอกจากการล้ิมลองขา้วหน้าอาหารทะเลสด ไคเซ็นดง้ ท่ีรา้นอาหาร

แลว้ ภายในตลาดยงัมีรา้นท่ีสามารถตกหมึกขึ้ นชื่อของฮาโกดาเตะไดด้ว้ย หมึกท่ีตกได ้จะมีพ่อครัวท า

เป็นซาชิมิใหท้านกันสดๆ ท่ีตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ไม่ไดม้ีแค่อาหารทะเลเท่าน้ัน นอกจากน้ันยงัมีผลไม้

ตามฤดูกาลอีกมากมาย … ต่อไปยัง โกดังอิฐแดงคาเนโมริ (Kanemori Red Brick Warehouse) เดิม

เคยถูกใชเ้ป็นโกดังมาก่อน แต่ในปัจจุบนัปรบัเปล่ียนเป็นอาคารคอมเพล็กซท่ี์มี ชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยู่ขา้งใน 

มีสินคา้ครบครนั ตั้งแต่แฟชัน่เสื้ อผา้ และ ของฝากอื่นๆอีกมากมาย 
 

  
 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Shabu Buffet) 

บ่าย น าท่านสู่  ป้อมโกะเรียวคาคุ  (Goryokaku Tower) (รวมค่าขึ้ น

หอคอย) ท่ีน่ีเป็นป้อมปราการท่ีถูกสรา้งขึ้ นมาในปลายยุคสมัยเอ

โดะ ในปัจจุบันเปิดเป็นสวนสาธารณะใหเ้ขา้ชมได้ พื้ นท่ีของป้อม

ปราการเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ ซึ่งสรา้งขึ้ นเพื่อไม่ใหเ้กิดเป็นจุด

บอดหากมีศตัรูโจมตีเขา้มา ในส่วนท่ีเป็นยอดแหลมของรูปดาวจะมี

การติดตั้งปืนใหญ่เอาไว ้เพื่อเตรียมความพรอ้มหากมีการจู่โจมจาก

ศัตรู  บริ เวณ รอบๆ เป็นสวนสาธารณะ เราจะได้เห็ นการ

เปล่ียนแปลงอยา่งสวยงามในทุกฤดูกาล  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



- 5 - 

 

 

 … จนไดเ้วลาอันควร เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ศูนยก์ลางของ

อุทยานแห่งชาติชิโคะสึโทยะ ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตา … น าท่านเขา้เช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพกั … 

หลังเช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพัก น าท่านชมเทศกาลอุโมงค์ประดับไฟ Lake Toya Onsen Illumination 

Tunnel อุโมงค์ท่ีสว่างไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตรดว้ยหลอดไฟ LED จ านวนกว่า 

400,000 ดวง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม THE LAKE VIEW TOYA NONOKAZE RESORT หรือเทียบเท่า 
 

   

 

 พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพกัผ่อน

จากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น ้ าแร่ธรรมชาติเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบนัยงัคงไดร้ับการรกัษาและสืบทอด

ต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน ้าแร่ น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยใหผิ้วพรรณและ

ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้ น 
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วนัที่สีข่องการเดินทาง (4) โทยะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน – นัง่กระเชา้อุสุซัง – สวนหมีแสนรู ้- นิเซโกะ - 

    ฟารม์โคนม MILK KOBO –ฟุกิดาชิพารค์ ชมวิวฟจูินอ้ย และ ตาน ้าธรรมชาติ - 

    ซปัโปโร – เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาวซปัโปโร   
 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้ ออกเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้ นใหม่ของฮอกไกโด ไดร้บั

การจดัอนัดับว่ามีอายุน้อยท่ีสุดในญี่ปุ่ น ความเป็นมาของภูเขาไฟแห่งน้ีแรกเริ่มก็มาจากการเกิดขึ้ นโดย

การเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้ นบนพื้ นท่ีราบทุ่งขา้วสาลี ท่ีมีความสูงอยู่ท่ี 290 เมตร โดยจะอยู่ใน

ระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหน่ึงภูเขาไฟท่ียงัไม่มอดดับสนิทและยงัคงมีควนัก ามะถนัลอย

อยู่ เหนือปล่องภู เขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบัน  … น าท่าน ข้ึนกระเช้าอุสุซัง  (Usuzan Ropeway)         

(รวมค่ากระเชา้) นับเป็นกระเชา้ท่ีทั้งอ านวยความสะดวกการเดินทาง ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์อัน

สวยงาม โดยจะเป็นทางเชื่อมต่อไปยงับริเวณท่ีใกลก้บัยอดภูเขาไฟอุสุ (Mount Usu) ซึ่งมีการปะทุครั้ง

ล่าสุดเมื่อปี 2000 ซึ่งมาจากการรวมสถิติเกิดการปะทุ 4 ครั้งในรอบ 100 ปีท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาของ

ญี่ปุ่ น จากจุดน้ันสามารถมองเห็นทัศนียภาพอนังดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะ

ชนิซนั (Showa Shinzan) รวมไปถึงจุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ท่ี

เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี ค.ศ. 1977 … ต่อไปยัง สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-

Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกลก้บัสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสุ เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุ์หมีสีน ้าตาลท่ีมีตั้งแต่

เจา้หมีตวัน้อยๆ ไปจนถึงหมีตวัโต หมีของท่ีน่ีไดร้บัการดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน มีหมีโตเต็มวยัที่ไม่ดุ

รา้ยโชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดู ท่ีน่ีพิเศษตรงนักท่องเท่ียว

สามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึ่งจะมีจุดจ าหน่ายอาหารหมีใหซ้ื้ อ … 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ (Niseko) เป็นเมืองสกีรีสอรท์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น ท่ีน่ีขึ้ นชื่อเรื่อง

หิมะคุณภาพดี และเป็นแหล่งรวมของรีสอรท์ต่างๆ หลายแห่ง 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ฟาร์มโคนม Niseko Takahashi Dairy Farm MILK KOBO เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1997 

ปัจจุบันเป็นรา้นขนมนมเนยดังประจ าเมืองนิเซโกะ และยงัมีผลิตภัณฑ์วางขายอยู่ในหลายๆ ท่ีในโซน

ต่างๆ ของนิเซโกะ … ต่อไปยัง ฟุกิดาชิพารค์ (Fukidashi Park) เพื่อชมวิวฟูจิน้อย หรือ ภูเขาโยเท 

(Mt.Yotei) และต่ืนตาต่ืนใจกับตาน ้ าธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ เกิดจากการละลายของ

น ้าแข็งบนภูเขาโยเท (Mt.Yotei) ซึ่งชาวเมืองฮอกไกโดน ามาใชอุ้ปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั อีกทั้ง

เป็นแหล่งน ้าบรรจุขวด “โออิชิมิซู” … จนไดเ้วลาอันควร น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร (Sapporo) เมือง

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของฮอกไกโด 
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… จากน้ันน าท่านชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวซัปโปโร ไวท์ อิลลูมิเนชัน  (Sapporo white 

illumination) เป็นเทศกาลท่ีมีอายุเก่าแก่จดัขึ้ นครั้งแรกในปี 1981 ดว้ยการประดบัไฟกวา่ 1,000 ดวง

ท่ีสวนสาธารณะโอโดริ ในขณะน้ันใชพ้ื้ นท่ีไปเพียง 2 โจเมะ (Odori Park 2-chome Plaza) และมีการ

จัดงานติดต่อกันเรื่อยมา ปัจจุบัน Sapporo White Illumination ถือเป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีมีความ

ยิ่งใหญ่เป็นอนัดับตน้ๆ ของญี่ปุ่ น มีการขยายพื้ นท่ีจดังานและเพิ่มจ านวนดวงไฟประดับมากขึ้ นในทุกๆ 

ปี โดยมีการเนรมิตสวนสาธารณะโอโดริใหเ้ป็นพื้ นท่ีหลกัและสญัลกัษณ์ส าคัญของงานจนกลายเป็นสุด

ยอดงานเทศกาลฤดูหนาวราวกับเสกเอาดวงดาวจากท้องฟ้าลงมาไวใ้นใจกลางเมืองพรอ้มทั้งเพิ่ม

กิจกรรมอื่นๆเขา้ไปในพื้ นท่ีจดังานเพื่อดึงดูดผูค้น อิสระรบัประทานอาหารค า่ และ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

  
 

 พกัคา้งคนื ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO (อยูต่ิดแหล่งชอ้ปป้ิง) หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)  ซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด – คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –   

    โรงงานเป่าแกว้ - นาฬิกาไอน ้าโบราณ– เนินแห่งพระพุทธเจา้ –  

    มิตซุยเอาทเ์ลท – ชมเทศกาลประดบัไฟ ณ โรงงานช็อคโกแลต  
  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชา้  ออกเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็น

ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ของฮอก

ไกโด เพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีถูกสรา้งในช่วงยุคเริ่มพัฒนา

เกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแค่จะมาสกัการะขอพร

กับเทพเจา้ท่ีประทับภายในศาลเจา้มากถึง 4 องค์ ซึ่งตัว  

ศาลเจา้มีพื้ นท่ีเชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ … จากน้ันเดินทาง

สู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่ นในฮอกไกโด  … ชม คลองโอตารุ   

(Otaru Canal) โคง้เลียบอ่าวท่ีไหลผ่านใจกลางเมือง ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองท่าท่ีใชส้ าหรับขนถ่าย

สินคา้ไปยังคลังสินคา้ตามแนวคลอง ปัจจุบันคลองน้ีได้ถูกปรับปรุงใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ รา้นคา้ และ

รา้นอาหาร ช่วงกลางวนัจะมีศิลปินมาแสดงผลงานศิลปะต่างๆ ใหช้มกัน … ต่อไปชม พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี (Music Box Museum) ตั้งอยู่ภายในอาคารโบราณของเมืองโอตารุซึ่งสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1912 

เมตร นอกจากน้ีพิพิธภัณฑ์แห่งน้ียงัมีกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกซื้ อ

กลับไปเป็นของท่ีระลึก อีกด้วย ด้านหน้าอาคารจะมี  นาฬิกาไอน ้ าโบราณ 

(Steam Clock) สไตลอ์งักฤษซึ่งมีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก ถือเป็นสญัลกัษณ์

ส าคญัของเมืองโอตารุท่ียงัสามารถบอกเวลาไดต้รงอยู่ ซึ่งไดร้บัมาเป็นของท่ีระลึก

จากเมืองแวนคูเวอร์ ในทุกๆ 15 นาที จะมีเสียงเพลงและไอน ้าพ่นออกมาจาก

ด้านบนของนาฬิกา ... จากน้ันชม โรงงานเป่าแก้วคิตะอิจิ (Kitaichi Glass) 

เครือ่งแกว้นับเป็นอีกหน่ึงสินคา้ท่ีขึ้ นชื่อของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็น 

 แบรนด์เครื่องแกว้ชั้นน าของโอตารุ โดยโรงงานเป่าแกว้คิตะอิจิน้ันถือเป็นแหล่ง

ผลิตเคร่ืองแกว้คุณภาพสูงท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัมาอยา่งยาวนาน 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนู Grilled Hokke Set) ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางชม เนินแห่งพระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) (หากมีเวลาพอ) ถือว่าเป็นผลงานการ

สรา้งชิ้ นเอกอีกชิ้ นหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวัลพริตซ์

เกอร์ท่ีถือว่าท่ีสุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูง

มากถึง 13.5 เมตรและมีน ้ าหนัก 1500 ตัน พื้ นท่ีท่ีลอ้มรอบจะค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วย

ธรรมชาติอันงดงาม วตัถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้ นน้ีคือ สรา้งขึ้ นเพื่อใหเ้ห็นถึงอีกแง่มุมหน่ึง

ของพระพุทธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยือนไดช้ื่นชมพระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงียบสงบอยา่งแทจ้ริง 

 และนอกจากน้ียงัมีรูปป้ัน โมอาย แห่งเกาะอีสเตอร(์ประเทศชิลี)ตั้งเรียงรายกนัอยู ่ 

 

 … จนได้เวลาอันควร เดินทางสู่  มิตซุย เอ้าท์เลต  พาร์ค  (Mitsui Outlet Park Sapporo) โดย

หา้งสรรพสินคา้ของท่ีน่ีน้ันจะเป็นรูปแบบ outlet mall ท่ีบอกเลยว่าชอ้ปเพลินเว่อร ์เน่ืองจากท่ีน่ีน้ันขึ้ น

ชื่อว่าเป็น outlet mall ท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด มิตซุย เอา้ท์เลต พารค์ เริ่มเปิดอยา่งเป็นทางการ

ตั้งแต่ปี 2012 มีทั้ง    แบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆ อีกเพียบ ซึ่งภายใน

หา้งมีรา้นคา้แบรนด์ต่างๆ กว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษีอีกดว้ย ถา้หิวก็ไม่ตอ้งไปหาท่ีไหน

ใหเ้หน่ือยเพราะดา้นในยงัจะมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ ท่ีมีเมนูขึ้ นชื่อทอ้งถ่ินใหช้ิม แถมยงัมี

รา้นจ าหน่ายสินคา้พื้ นเมืองและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโดใหไ้ดซ้ื้ อของติดไมติ้ดมืออีกดว้ย 
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 …ต่อไปยัง โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) เป็น

โรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตทอ้งถ่ิน ผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้ นชื่อของ

บริษัท คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio คุก้กี้ เนยสอดไสช้็อกโกแลตขาวท่ีกินไปแทบ

ละลายกบัความอร่อย ซึ่งถือเป็นของฝากที่นิยมของฮอกไกโด ยิ่งช่วงฤดูหนาว

จะยิ่งสวยมากกว่าปกติ เพราะในช่วงหน้าหนาวน้ันท่ีโรงงานแห่งน้ีจะมีงาน

ประดับไฟฤดูหนาว Shiroi Koibito Illumination ด้วยตึกเป็นอาคารสไตล์ยุโรปจึงท าใหบ้รรยากาศ

เหมือนหลุดไปเดินอยู่ในเมืองโรแมนติกของยุโรป อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่าน

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและชมงานประดบัไฟ ฯลฯ 
 

 

 

   
 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม MERCURE SAPPORO (อยูต่ิดแหล่งชอ้ปป้ิง)หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ซปัโปโร - สนามบินชินชิโตะเซะ (ฮอกไกโด) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   
  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ 

10.00 น.  เหินฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที ่TG 671 (ใชเ้วลาบิน 7.50 ชัว่โมง)  

15.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ……พรอ้มความประทบัใจ ☺☺☺ 

 

------------------------------------------ 

 

 

**หมายเหต ุ  1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี 

ขึ้ นอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัราคา่บริการ 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการรวม 
 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG) พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

✓ ค่าพาหนะรถโคช้ปรบัอากาศตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั)  

✓ ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 กรณีชนิดของพกัที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ หอ้ง Twin หรือ  หอ้ง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเป็น 

      หอ้งชนิดท่ีโรงแรมมีอยู ่โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

 กรณีเป็นหอ้งพกั 3ท่าน (Triple Room)ท่านท่ี 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกท่ีนอนตาม 

          มาตราการของโรงแรมน้ันๆ 

 กรณีวนัท่ีเขา้พกัโรงแรมไม่มีหอ้งนอน 3คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจดัเป็น 2 หอ้ง  

✓ ค่าน ้าด่ืม 1 ขวด/วนั ต่อท่าน 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  

✓ ค่ามคัคุเทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัสุขภาพ ครอบคลุมถึงโควิด-19 และ ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

       • วงเงินเอาประกนั  1,000,000 บาท 

       • ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่  

ราคาท่านละ 

เด็ก(ไม่เกิน 12 ปี) 

มีเตียงพกักบัผูใ้หญ่ 

1-2 ท่าน 

เด็ก (ไม่เกิน 6 ปี) 

ไม่เสริมเตียงพกักับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
 

พกัเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ 

7-12 ธ.ค. 2565 

(หยุดยาว 

วนัรฐัธรรมนูญ) 

62,900 59,900 56,900 8,800 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณ าช าระเงินมัดจ า  20 ,000  บาท 

 ภาย ใน  3  วัน  นั บ จากวัน จอ งพ ร้อม

 ส าเนาหนังสือเดินทาง 

 การจ่ายส่วนท่ีเหลือทั้งหมด กรุณาช าระ

 ก่อนการเดินทาง 30 วนั 

 



- 12 - 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  

× ค่าอาหาร ส าหรบัท่านท่ีทาน  เจ  มงัสาวิรตั  หรือ  อาหารมุสลิม  

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบารใ์นหอ้ง  ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

× ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดจ้องตัว๋เครือ่งบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

× ค่าวีซ่าเขา้ญี่ปุ่ น 1,575 บาท (เอกสารยื่นวีซ่ากรุณาจดัส่ง EMS ทางใหบ้ริษัทฯล่วงหน้าอยา่งน้อย 12 วนัก่อนเดินทาง) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (ขออนุญาตรบัท่ีสนามบิน) 

× ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทบัตราของสถานพยาบาลในแบบฟอรม์หนังสือรบัรอง

การตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่ นเท่าน้ัน 

 

เงื่อนไขการเดินทาง และ การยกเลิก 

 

❖ ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้ นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับ

 วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

❖ กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์คืนเงินค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง (ถา้มี) 

     * ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

❖ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียว และ ไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ

 สายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้งจลาจล ค าสัง่ของเจา้หน้าท่ีรฐั ปัญหาอนัเกิดเหตุจาการเมือง  

 ภยัธรรมชาติ  อุบติัเหตุ  ฯลฯ ซึ่งอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

❖ ในกรณีท่ีโรงแรมท่ีระบุเต็มเน่ืองจากเทศกาล  วนัหยุดประจ าปี หรือมีการจดัประชุมสมัมนาใหญ่ ฯลฯ  บริษัทของสงวนสิทธ์ิ

 ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีใกลเ้คียงและมีมาตรฐานระดบัเดียวกนั 

❖ เท่ียวบิน ราคา และ โปรแกรม สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ

 เรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

❖ กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน ตัว๋รถทัวร ์ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

 เจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 

❖ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธ์ิในการ

 เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

❖ ค าเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่ น  โดยหากฝ่าฝืนมีไวใ้นครอบครองเพื่อน าเขา้ และ

 ส่งออกมโีทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีท่ีมีไวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบัไม่เกิน 3 ลา้นเยน 

 

** หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้ 

          และ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

          ไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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