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HOKKAIDO SNOW TIME 
จุดเด่น 

 
 ชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทเีกา่แกท่างประวตัศิาสตรณ์เมอืงโอตารุ 
 ชมผลติภัณฑห์ลายรูปแบบของกลอ่งดนตรที ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
 ชมโรงงานเป่าแกว้ Kitaichi Glass Otaru 
 ชมความน่ารักของตัวการต์นูชอืดงัท ีรา้นกาแฟฮลัโลคติต ี
 ชมโรงงานและชมิชอ็คโกแลตSHIROI KOIBITOอันแสนอร่อยทสีดุของฮอกไกโด 
 ชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโดเป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกินั 
 ชม หอนาฬกิาเกา่ซปัโปโร 
 ชมสวนสาธารณะ สวนโอโดร ิ



 

 

 ชมพพิธิภณัฑโ์รงเบยีรซ์ปัโปโร
 ชมความงามของอทุยานชว่งฤดหูนาว 
 ชอ้ปปิงเต็มอมิณยา่นใจกลาง เมอืงซปัโปโร่
 เต็มอมิกับบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษอ์ันเลอืงชอืพรอ้มนําจมิรสเด็ด

 
ชอืโปรแกรมHOKKAIDO SNOW TIME
จํานวน5วนั3คนื  
วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG670 BKK-CTS23:45-08:3
D2 ชโิตเซะ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาชิ

โรงงานเป่าแกว้คติาอจิ ิ- รา้นกาแฟฮัลโลคติตี
ชยิะ 

D3 ทวี่าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬกิาซัปโปโร
ซปัโปโร - ลานสกสีวนทากโินะซสูรัุน
***พเิศษ บุฟเฟ่ตข์าป*ู** 

D4 ***อสิระเต็มวัน*** เทยีวชมตลากปลานิโจ
สวนโอโดร ิ- JR Tower 

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 - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาชิ
ดนตรี-โรงงานเป่าแก้วค ิตาอิจ ิ
โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ 

 
08:30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานชโิตเซะ

ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จบั และปรบันําท่านเดนิทางสู่
ควบคู่ไปกับความเก่าแก่แล
ความงามของคลองโอตารุ
เชอืมตอ่กับอา่วโอตารุในสมัยก่อนประมาณค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว
คลองแหง่นไีดรั้บคําขนานนามวา่เป็นจุดทโีรแมนตกิทสีดุ
พาท่านเดนิเทยีวชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี
ชนัทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในทําดว้ย

 
พพิธิภณัฑโ์รงเบยีรซ์ปัโปโรSapporo Beer Museum 

ชมความงามของอทุยานชว่งฤดหูนาว TakioSuzuran Hillside National Government Park
เมอืงซปัโปโร,่ยา่นทานุกโิกจ,ิ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต 

อันเลอืงชอืพรอ้มนําจมิรสเด็ด 

NOW TIME 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 

30 
- / - / -  

ถนนซาไกมาช ิ- พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี - 
รา้นกาแฟฮัลโลคติต ี- โรงงานช็อกโกแลตอิ

- /- / D Sapporo Tokyu REI 
Hotel or SML

หอนาฬกิาซัปโปโร - พพิธิภัณฑเ์บยีร์
ลานสกสีวนทากโินะซสูรัุน-มติซยุเอา้ทเ์ล็ท 

B / - / D Sapporo Tokyu REI 
Hotel or SML

เทียวชมตลากปลานิโจ - ศาลเจา้ฮอกไกโด - B / - / - Sapporo Tokyu REI 
Hotel or SML

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
30 

B / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญปีุ่ นโดย

ถนนซาไกมาช ิ- พพิธิภณัฑก์ลอ่ง
โรงงานเป่าแก้วค ิตาอิจ ิ - ร ้านกาแฟฮลัโลคิตตี-

ชโิตเซะประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยสําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษ

นําท่านเดนิทางสู่เมืองโอตารุเมืองโรแมนตกิที
ควบคู่ไปกับความเก่าแก่แลความสําคัญทางประวัต ิศาสตร์ชม

คลองโอตารุทีมีความยาว 1,140 เมตรและ
เชอืมตอ่กับอา่วโอตารุในสมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ตรงกับยุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าวซงึในยามคําคืน
คลองแหง่นไีดรั้บคําขนานนามวา่เป็นจุดทโีรแมนตกิทสีดุ จากนัน

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรอีาคารเก่าแก่สอง
ชนัทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดงแต่โครงสรา้งภายในทําดว้ย

ไมพ้ิพิธภัณฑ์
แห่ งนี สร า้ งขึน ใน ปี  1910 ปั จจุบั น นับ เ ป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมทเีก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัติ
ของชาต ิและดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑท์า่นจะไดช้ม
นําโบราณสไตล์อังกฤษทีเหลืออยู่เพียง
เท่านันนาฬกิานีจะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรีดังขนึทุกๆ
เหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา
ถงึ โรงงานเป่าแกว้คติะอจิ ิโอะโตะรุ

  

2 

TakioSuzuran Hillside National Government Park 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

Sapporo Tokyu REI 
Hotel or SML 

Sapporo Tokyu REI 
Hotel or SML 

Sapporo Tokyu REI 
Hotel or SML 
 

2 ช.ม.) หลังผ่านขนัตอนการ
ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด

ปั จจุบั น นับ เ ป็นมรดกทาง
รรมทเีก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัติ

และดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑท์า่นจะไดช้มนาฬกิาไอ
สไตล์อังกฤษทีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก

เท่านันนาฬกิานีจะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรีดังขนึทุกๆ 15 นาที
เหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา เดนิตอ่ไปอกีนดิจะ

แกว้คติะอจิ ิโอะโตะรุKitaichi Glass 



 

 

Otaruก่อตังขึนเมือปี1901
ทกํีาลังเป็นทนียิมอยูใ่นขณะนัน ธรุกจินีทําไดด้จีน
เป็นอยา่งมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรแีละรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คงไม่มใีครไม่รูจั้กรา้นนเีป็นแน่ เป็นรา้นทมีี
ชอืเสยีงและไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเทยีวทังคนญปีุ่ นและชาวต่างชาติ
ความน่ารักของตัวการ์ตูนคติต ีทนีีคงไม่ทําใหท้่านผิดหวัง 
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชอืดงั คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ
โรงงานถกูสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมอ้ทุยานหรรษาชโิรอโิคอบิโิตะเป็นดนิแดนมหัศจรรย์
ในอุดมคตขิองความอร่อยความสนุกสนานและเรืองราวของหวานตังแต่ครังอดตีซึ
ของทนีีคอืShiroiKoibitoซงึมคีวามหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คน
รักท่านสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นททีา่นรักทานหรือว่าซอืเป็น
ของฝากตดิไมต้ดิมือกลับบา้นก็ไดแ้ละท่านก็ยังจะไดช้มประวัต ิ
ความเป็นมาของโรงงานนอกเหนือจากตัวโรงงานชโิรอโิคอบิิ
อันเป็นสถานทผีลติลูกกวาดทเีลอืงชอืของฮอกไกโดแลว้อุทยาน
หรรษาแห่งนียังมรีา้นกาแฟใหนั้กทอ่งเทยีวทมีาเยอืนไดล้มิรสของ
หวานตน้ตํารับของอชิยิะสตูดโิอคกุกแีตง่หนา้
สามารถทดลองทําคุกกชีโิรอโิคอบิโิตะของตนเองได ้
ของเล่นและสวนกุหลาบสงิต่างๆทผีูม้าเยือนมองเห็นลมิรสและ
ไดรั้บประสบการณ์ทีนีจะสรา้งความทรงจําอันแสนหวานอย่าง
แทจ้รงิ 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณ ภตัตาคาร
 
ทพีกั Sapporo Tokyu REI Hotel 
 

วนัท3ี 
ทวีา่การรฐับาลเกา่ฮอกไกโด
สรุนั - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 นําท่านแวะชมศาลากลางจงัหวดั

อกไกโดเป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกิันทเีรียกว่า
Baroque สรา้งปี 1888 เพอืเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมา
เป็นเวลา 80 ปีซงึเป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสีําคัญสํานักงานรัฐบาลฮอก
ไกโดในอดตีเป็นสญัลักษณ์ทรีูจั้กกันดทีสีดุของฮอกไกโดและ
ดาวสแีดงบนผนังดา้นนอกเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ
พัฒนาฮอกไกโดสํานักงานใหญ่ของรัฐบาลฮอกไกโดทมีชีอืวา่
"สํานักงานอิฐสีแดง" ยืนอยู่ตามถนนทีตายไปสํานักงาน
รัฐบาลฮอกไกโดในอดตีใชเ้วลาประมาณ
สรา้งสาํนักงานของรัฐบาลใหมข่นึในปัจจุบันสรา้งขนึเมอืปีพ
2431 อาคารแห่งนีเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาโรกแบบอเมรกิันรายละเอยีดทางสถาปัตยกรรม
เชน่กระจกโคง้ทสีรา้งขนึในยุคเมจแิละประตคููท่เีก็บรักษาความรอ้นไวใ้นกรอบรูปประดับอาคารและการจัดแสดง
เกยีวกับประวัตศิาสตร์ฮอกไกโดเปิดใหป้ระชาชนทัวไปเราขอแนะนําใหเ้จา้หนา้

พพิธิภัณฑแ์นะนําประวตัคิวามเป็นมาของเบยีรใ์นประเทศญปีุ่ นและขนัตอนการทําเบยีรห์ลงัจาก
ชมิเบยีร์มคี่าบรกิารเพียงเล็กนอ้ยหรือทัวร์แบบชําระเงนิจะจัดขึ

 
1901โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตตะเกียงนํามัน ต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแกว้

ทกํีาลังเป็นทนียิมอยูใ่นขณะนัน ธรุกจินีทําไดด้จีน(ชาวประมงใชใ้นการถว่งอวนจับปลา
เป็นอยา่งมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรแีละรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คงไม่มใีครไม่รูจั้กรา้นนเีป็นแน่ เป็นรา้นทมีี
ชอืเสยีงและไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเทยีวทังคนญปีุ่ นและชาวต่างชาติ

คติต ีทนีีคงไม่ทําใหท้่านผิดหวัง รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชอืดงั คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั(OtaruSakaimachi Street) 
โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะSHIROI KOIBITOแหล่งผลติช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ นตัวอาคารของ
โรงงานถกูสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมอ้ทุยานหรรษาชโิรอโิคอบิโิตะเป็นดนิแดนมหัศจรรย์
ในอุดมคตขิองความอร่อยความสนุกสนานและเรืองราวของหวานตังแต่ครังอดตีซึ

ซงึมคีวามหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คน
รักท่านสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นททีา่นรักทานหรือว่าซอืเป็น
ของฝากตดิไมต้ดิมือกลับบา้นก็ไดแ้ละท่านก็ยังจะไดช้มประวัต ิ
ความเป็นมาของโรงงานนอกเหนือจากตัวโรงงานชโิรอโิคอบิโิตะ
อันเป็นสถานทผีลติลูกกวาดทเีลอืงชอืของฮอกไกโดแลว้อุทยาน
หรรษาแห่งนียังมรีา้นกาแฟใหนั้กทอ่งเทยีวทมีาเยอืนไดล้มิรสของ
หวานตน้ตํารับของอชิยิะสตูดโิอคกุกแีตง่หนา้ (ทผีูทํ้าขนมมอืใหม่
สามารถทดลองทําคุกกชีโิรอโิคอบิโิตะของตนเองได)้ หอ้งแสดง

หลาบสงิต่างๆทผีูม้าเยือนมองเห็นลมิรสและ
ไดรั้บประสบการณ์ทีนีจะสรา้งความทรงจําอันแสนหวานอย่าง

ภตัตาคาร 

Sapporo Tokyu REI Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

ทวีา่การรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ศาลากลางจงัหวดัหรือทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮ

เป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกิันทเีรียกว่าNeo 
เพือเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมา

ปีซงึเป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี1969 ไดข้นึ
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสีําคัญสํานักงานรัฐบาลฮอก
ไกโดในอดตีเป็นสญัลักษณ์ทรีูจั้กกันดทีสีดุของฮอกไกโดและ
ดาวสแีดงบนผนังดา้นนอกเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ

นักงานใหญ่ของรัฐบาลฮอกไกโดทมีชีอืวา่ 
ยืนอยู่ตามถนนทีตายไปสํานักงาน

รัฐบาลฮอกไกโดในอดตีใชเ้วลาประมาณ 80 ปีจนกระทังมกีาร
สรา้งสาํนักงานของรัฐบาลใหมข่นึในปัจจุบันสรา้งขนึเมอืปีพ.ศ. 

อาคารแห่งนีเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาโรกแบบอเมรกิันรายละเอยีดทางสถาปัตยกรรม
เชน่กระจกโคง้ทสีรา้งขนึในยุคเมจแิละประตคููท่เีก็บรักษาความรอ้นไวใ้นกรอบรูปประดับอาคารและการจัดแสดง
เกยีวกับประวัตศิาสตร์ฮอกไกโดเปิดใหป้ระชาชนทัวไปเราขอแนะนําใหเ้จา้หนา้ทอีาสาสมัครเพือขอคําอธบิาย

เกยีวกับสงิปลูกสรา้งเพือขอบคณุความลกึของอาคาร
หอนาฬกิาซปัโปโรSapporo Clock Tower
ฝึกหัดของมหาวทิยาลยัฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอโดริ
ซงึตงัอยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโรยาว
ประชาชนและเป็นสถานทใีชจั้ดงานเทศกาลหมิะดว้ย
นําท่านเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑโ์รงเบยีรซ์ปัโปโร
Beer Museumฮอกไกโดเป็นแหลง่กําเนดิของเบยีรใ์นญปีุ่ น
เบยีร์ซัปโปโรซงึเป็นหนึงในแบรนดเ์บยีร์ทเีก่าแก่และเป็นที
นยิมมากทสีดุในประเทศไดรั้บการตม้ในซัปโปโรตังแตปี่พ
2420พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ บี ย ร์ ซั ป โ ป โ ร
Hakubutsukan) เปิดขนึในปี1987

พพิธิภัณฑแ์นะนําประวตัคิวามเป็นมาของเบยีรใ์นประเทศญปีุ่ นและขนัตอนการทําเบยีรห์ลงัจาก
ชมิเบยีร์มคี่าบรกิารเพียงเล็กนอ้ยหรือทัวร์แบบชําระเงนิจะจัดขนึเป็นภาษาญปีุ่ นซงึรวมถงึชว่งชมิเมอืสนิสดุถัด
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โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตตะเกียงนํามัน ต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแกว้
ชาวประมงใชใ้นการถว่งอวนจับปลา)ทําใหก้จิการเจรญิเตบิโต

เป็นอยา่งมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรแีละรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คงไม่มใีครไม่รูจั้กรา้นนเีป็นแน่ เป็นรา้นทมีี
ชอืเสยีงและไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเทยีวทังคนญปีุ่ นและชาวต่างชาต ิและหากท่านใดทชีนืชอบ

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตที่านจะเพลดิเพลนิกับ
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชอืดงั คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

OtaruSakaimachi Street)  
แหล่งผลติช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ นตัวอาคารของ

โรงงานถกูสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไมอ้ทุยานหรรษาชโิรอโิคอบิโิตะเป็นดนิแดนมหัศจรรย์
ในอุดมคตขิองความอร่อยความสนุกสนานและเรืองราวของหวานตังแต่ครังอดตีซงึมชี็อคโกแลตทขีนึชอืทสีดุ

พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร-ลานสกสีวนทากโินะซู

อาคารแห่งนีเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาโรกแบบอเมรกิันรายละเอยีดทางสถาปัตยกรรม
เชน่กระจกโคง้ทสีรา้งขนึในยุคเมจแิละประตคููท่เีก็บรักษาความรอ้นไวใ้นกรอบรูปประดับอาคารและการจัดแสดง

ทอีาสาสมัครเพือขอคําอธบิาย
เกยีวกับสงิปลูกสรา้งเพือขอบคณุความลกึของอาคาร ตอ่ดว้ย 

Sapporo Clock Tower ซงึเป็นโรง
ฝึกหัดของมหาวทิยาลยัฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอโดริ
ซงึตงัอยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโรยาว 1.2 กม.เป็นทพัีกผ่อนของ

านทใีชจั้ดงานเทศกาลหมิะดว้ยไดเ้วลา
พพิธิภณัฑโ์รงเบยีรซ์ปัโปโรSapporo 

ฮอกไกโดเป็นแหลง่กําเนดิของเบยีรใ์นญปีุ่ น
เบยีร์ซัปโปโรซงึเป็นหนึงในแบรนดเ์บยีร์ทเีก่าแก่และเป็นที
นยิมมากทสีดุในประเทศไดรั้บการตม้ในซัปโปโรตังแตปี่พ. ศ. 

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ บี ย ร์ ซั ป โ ป โ ร  ( ซั ป โ ป โ ร เ บี ย ร์
1987ในโรงเบยีรเ์กา่จากยุคเมจิ

พพิธิภัณฑแ์นะนําประวตัคิวามเป็นมาของเบยีรใ์นประเทศญปีุ่ นและขนัตอนการทําเบยีรห์ลงัจากการจัดนทิรรศการ
นเป็นภาษาญปีุ่ นซงึรวมถงึชว่งชมิเมอืสนิสดุถัด



 

 

จากพิพิธภัณฑ์คอืสวนเบยีร์ซัปโปโรซงึประกอบดว้ยรา้นอาหารไม่กีรา้นในบรรดาภัตตาคารมีหอ้งโถงเบียร์
บรรยากาศหลายแหง่แตย่ังมรีา้นอาหาร
สามารถดมืไดแ้ละBBQ แกะสลักทุกจานทเีป็นทนียิมของทอ้งถนิทตีงัชอืตามเจา้นายมองโกเลยีทชีอื
Khan (Jingisukan in Japanese)

  
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร

ไ ด ้เ ว ล า นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่
TakinoSuzuran Hillside Park
ซัปโปโรประมาณ 50 นาทีอุทยานแห่งนีมีทิวทัศน์ทีสวยงาม
ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอินัเขยีวชอุม่ในชว่งฤดรูอ้นดอกไมแ้ละนําตก
หลายแห่งในพืนทสีรา้งฉากหลังทเีหมาะสําหรับการตกปลาการขี
จักรยานหรอืการตังแคมป์และเนนิเขาของ
สกใีนชว่งฤดหูนาวคณุสามารถขี
เปิดทําการครังแรกในปีพ. ศ
ทสีุดในอุทยานตังแต่ตน้ฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไมผ้ลพิืนทีจะปิด
เพือใหธ้รรมชาติหมุนเวียนตามฤดูกาลไดโ้ดยปราศจากการ
แทรกแซงของมนุษย์ ใ นช่ว ง เทศกา
TakioSuzuran Hillside National Government Park 
เนนิเขาสสีนัสดใสกลายเป็นสขีาวและดงึดดูผูเ้ขา้ชมจํานวนมากสําหรับกฬีาฤดหูนาวความลาดชนัยาว
และ 7 องศาเหมาะสําหรับนักเล่นสกคีรังแรกรวมทังเด็
กม. สาํหรับผูเ้รมิตน้เสน้ทาง 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํณ หอ้งอาหารของโรงแรม
 
ทพีกั Sapporo Tokyu REI Hotel  
 
วนัท4ี ***อสิระเต็มวนั*** เทยีวชมตลากปลานโิจ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัไกดพ์านังรถไฟเทยีวชมเมอืงและสถานทสีําคัญของซัปโปโร
รถไฟ* 

 ตลาดปลานิโจซึงถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริมต น้จากการที
ชาวประมงทอี่าวอชิคิารเิรมินําปลาสดๆมาวางขายในชว่งตน้ยุค
เมจใินอดีตมีตลาดปลาเรียงรายเลียบชายฝังแม่นําโซเซยาว
ตังแต่เขตนิช ิ1โชเมะจนถงึฮงิาชิ
โซบะรา้นเหลา้รา้นขายผลไมแ้ละอนืๆเพิมขนึจนกระทั
รากฐานดังทเีห็นในปัจจุบันแมเ้วลาจะล่วงเลยไปมากกว่าหนึง
ศตวรรษก็ยังคงยนืหยัดในฐานะเป็นครัวของชาวเมอืงดว้ยทําเล
ทีตังใจกลาง เมืองทีเอือต่อการ เข า้ถึงจึงคึกคักไปด ว้ย
นักท่องเทยีวทตีอ้งการหาซอืของฝากจากฮอกไกโดเชน่ปูและ
หอยเชลลเ์ป็นตน้ตลาดปลายังมอีาคารที
โดดเดน่มเีอกลักษณ์ไวม้ากมายหลากหลายอาทโินเร็นโยโคโช
เป็นตน้ซงึปัจจุบันกลายเป็นสถานทขีนึชอืในเรอืงอาหารเครอืงดมืไม่แพท้มีารุยามะหรือตลาดถนนคนเดนิทานูกิ
โคจ ิ
ศาลเจา้ฮอกไกโดHokkaido Shrine
พุทธนิกายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี
เริมพัฒนาเกาะไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทังหมด
ศาลเจา้มพีนืทเีชอืมตอ่กบัสวนมารุยามะในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแก่
การชมดอกซากรุะบานในฤดรูอ้นวันที

 
จากพิพิธภัณฑ์คอืสวนเบยีร์ซัปโปโรซงึประกอบดว้ยรา้นอาหารไม่กีรา้นในบรรดาภัตตาคารมีหอ้งโถงเบียร์
บรรยากาศหลายแหง่แตย่ังมรีา้นอาหารGarden Grill ทมีคีวามซับซอ้นมากขนึทนียิมในเบยีรฮ์อลลค์อืเบยีรท์คีณุ

แกะสลักทุกจานทเีป็นทนียิมของทอ้งถนิทตีงัชอืตามเจา้นายมองโกเลยีทชีอื
Khan (Jingisukan in Japanese) 

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไ ด ้เ ว ล า นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ อุ ท ย า น ท า กิ โ น ะ ซู สุ ร ัน
TakinoSuzuran Hillside Parkซงึตังอยู่ห่างจากใจกลางเมอืง

นาทีอุทยานแห่งนีมีทิวทัศน์ทีสวยงาม
ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตอินัเขยีวชอุม่ในชว่งฤดรูอ้นดอกไมแ้ละนําตก
หลายแห่งในพืนทสีรา้งฉากหลังทเีหมาะสําหรับการตกปลาการขี
จักรยานหรอืการตังแคมป์และเนนิเขาของTakinoจะกลายเป็นลาน

ในชว่งฤดหูนาวคณุสามารถข,ี เดนิและเลน่ในหมิะพนืทป่ีาแห่งนี
ศ. 2553 มลีักษณะเป็นธรรมชาตทิสีวย

ทสีุดในอุทยานตังแต่ตน้ฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไมผ้ลพิืนทีจะปิด
เพือใหธ้รรมชาติหมุนเวียนตามฤดูกาลไดโ้ดยปราศจากการ
แทรกแซงของมนุษย์ ใ นช่ว ง เทศกาลคริสต์ม าสอุทยาน
TakioSuzuran Hillside National Government Park เปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดหูนาวเป็น
เนนิเขาสสีนัสดใสกลายเป็นสขีาวและดงึดดูผูเ้ขา้ชมจํานวนมากสําหรับกฬีาฤดหูนาวความลาดชนัยาว

องศาเหมาะสําหรับนักเล่นสกคีรังแรกรวมทังเด็กๆนอกจากนียังมเีสน้ทางเล่นสกขีา้มประเทศ
 3 และ 6 กม. สําหรับนักสกรีะดับกลางและเสน้ทาง 10 

สกขีันสงูท่านสามารถเชา่อุปกรณ์สกไีดท้ี
ท่านไดช้อ้ปปิงต่อทีมติซุยเอา้ทเ์ล็ท
Parkนีอยู่ ที เ ขตKitahiroshima
Chitoseมีรา้นคา้มากมายใหท้่านช๊อปกว่า
สนิคา้แบรนดเ์นมยังมรีา้นอาหารและ
ใหญท่รีองรับลกูคา้ไดม้ากกวา่
นักท่องเทยีวสามารถใชส้ทิธโิดยไปรับคูปองส่วนลด
ต่างๆจากInformation เพียงแค่โชว์พาสปอร์ตใหแ้ก่
เจา้หนา้ทก็ีรับฟรีเลยค่ะทีนียังมีบริการแลกเงินและล๊อก
เกอรฝ์ากของฟรอีกีดว้ย 

หอ้งอาหารของโรงแรม(เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

Sapporo Tokyu REI Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

เทยีวชมตลากปลานโิจ - ศาลเจา้ฮอกไกโด-สวนโอโดร ิ-

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ไกดพ์านังรถไฟเทยีวชมเมอืงและสถานทสีําคัญของซัปโปโรหรอืชอ้ปปิงตามอัธยาศั

ซึงถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริมต น้จากการที
ชาวประมงทอี่าวอชิคิารเิรมินําปลาสดๆมาวางขายในชว่งตน้ยุค
เมจใินอดีตมีตลาดปลาเรียงรายเลียบชายฝังแม่นําโซเซยาว

โชเมะจนถงึฮงิาช ิ2โชเมะต่อมาจงึค่อยๆมรีา้น
โซบะรา้นเหลา้รา้นขายผลไมแ้ละอนืๆเพิมขนึจนกระทังเป็น
รากฐานดังทเีห็นในปัจจุบันแมเ้วลาจะล่วงเลยไปมากกว่าหนึง
ศตวรรษก็ยังคงยนืหยัดในฐานะเป็นครัวของชาวเมอืงดว้ยทําเล
ทีตังใจกลาง เมืองทีเอือต่อการ เข า้ถึงจึงคึกคักไปด ว้ย
นักท่องเทยีวทตีอ้งการหาซอืของฝากจากฮอกไกโดเชน่ปูและ
หอยเชลลเ์ป็นตน้ตลาดปลายังมอีาคารทรีวบรวมรา้นอาหารที
โดดเดน่มเีอกลักษณ์ไวม้ากมายหลากหลายอาทโินเร็นโยโคโช
เป็นตน้ซงึปัจจุบันกลายเป็นสถานทขีนึชอืในเรอืงอาหารเครอืงดมืไม่แพท้มีารุยามะหรือตลาดถนนคนเดนิทานูกิ

Hokkaido Shrineเป็นศาลเจา้ของศาสนา
พุทธนิกายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี 1871 ยุค
เริมพัฒนาเกาะไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทังหมด 4 องค์จาก
ศาลเจา้มพีนืทเีชอืมตอ่กบัสวนมารุยามะในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแก่
การชมดอกซากรุะบานในฤดรูอ้นวันท ี14-16 มถิุนายนของทกุปี
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จากพิพิธภัณฑ์คอืสวนเบยีร์ซัปโปโรซงึประกอบดว้ยรา้นอาหารไม่กีรา้นในบรรดาภัตตาคารมีหอ้งโถงเบียร์
ทมีคีวามซับซอ้นมากขนึทนียิมในเบยีรฮ์อลลค์อืเบยีรท์คีณุ

แกะสลักทุกจานทเีป็นทนียิมของทอ้งถนิทตีงัชอืตามเจา้นายมองโกเลยีทชีอืGenghis 

เปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดหูนาวเป็น "Takino Snow World" 
เนนิเขาสสีนัสดใสกลายเป็นสขีาวและดงึดดูผูเ้ขา้ชมจํานวนมากสําหรับกฬีาฤดหูนาวความลาดชนัยาว 250 เมตร

กๆนอกจากนียังมเีสน้ทางเล่นสกขีา้มประเทศ 1 และ 5 
10 และ 16 กม. สําหรับนักเลน่

ท่านสามารถเชา่อุปกรณ์สกไีดท้นีีดว้ยจากนันให ้
มติซุยเอา้ทเ์ล็ทMitsui Outlet 

KitahiroshimaทางไปสนามบินNew 
มีรา้นคา้มากมายใหท้่านช๊อปกว่า180 รา้นทัง

สนิคา้แบรนดเ์นมยังมรีา้นอาหารและFood Court ขนาด
ใหญท่รีองรับลกูคา้ไดม้ากกวา่700 ทนัีงแตก่่อนเรมิชอ้ปปิง
นักท่องเทยีวสามารถใชส้ทิธโิดยไปรับคูปองส่วนลดรา้น

เพียงแค่โชว์พาสปอร์ตใหแ้ก่
เจา้หนา้ทก็ีรับฟรีเลยค่ะทีนียังมีบริการแลกเงินและล๊อก

- JR Tower  

อปปิงตามอัธยาศยั*ไมร่วมคา่

เป็นตน้ซงึปัจจุบันกลายเป็นสถานทขีนึชอืในเรอืงอาหารเครอืงดมืไม่แพท้มีารุยามะหรือตลาดถนนคนเดนิทานูกิ



 

 

จะจัดเทศกาลSapporo Festival 
JR Towerอาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทเีชอืมตอ่กับสถานีทซีงึไม่วา่อะไรก็มพีรอ้มตังแตข่องฝากจากฮอกไก
โดและขนมขนึชอืจนถงึเครอืงใชไ้ฟฟ้า
JR ซปัโปโรรวมเอาสถานทตีา่งๆไวด้ว้ยกันอาทเิชน่ชอ้ปปิงเซ็นเตอรโ์รงแรม
ออฟฟิศ,จุดชมววิT38 และอนืๆเป็นตน้ศนูยก์ารคา้ใตด้นิเอเปียที
มโีดมกระจกเชอืมจากใตด้นิขนึมายังพนืดนิเป็นจุดสังเกตมรีา้น
ขายของฝากจากฮอกไกโด
สาขาอยูด่ว้ยทเีอสตา้มศีนูยอ์าหารสไตธ์มีพารค์ราเม็งรพัีบลคิซัป
โปโรและรา้นขายสง่เครอืงไฟฟ้าสวนบนดาดฟ้าและอนืๆทพีาเซ
โอซงึเป็นศนูยส์รรพสนิคา้ใตท้างยกระดบัทมีี
1 และชันใตด้นิท ี1 ของสถานี
ตะวันตกสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงดว้ย
บรรยากาศเดนิเล่นสบายๆสมดังความหมายของชอืคอืทางเดนิ
เล่นในภาษาสเปนทชีันใตด้นิ
เพลสมีรา้นขายของและรา้นอาหารส่วนชัน
ซเีนมา่คอมเพล็กซแ์ละทชีนั 
ซปัโปโรอกีดว้ย 
สวนโอโดรOิdoriเป็นสวนสาธารณะทตีงัอยู่ในใจกลางของมตีน้
กําเนดิมาจากการทเีด็กนักเรยีนชนัมัธยมตน้และมัธยมปลายในซัป
โปโรแกะสลักรูปปันนําแข็ง 
(ปีโชวะท ี25) ปัจจุบันกลายเป็นงานเทศกาลฤดหูนาวขนาดใหญ่
งานหนงึของซัปโปโรทมีผีูเ้ขา้เยยีมชมกว่า
ตา่งประเทศท ี1 ~ 12 โจเมะของโอโดรปิระมาณ
ประตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรยีงรายอยู่ตอนกลางคนืมกีารสอ่งไฟ
ดว้ยท ี11 โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิ
จะมีทีมจากประเทศต่างๆทัวโลกเขา้ร่วมประกวดสามารถชม
ขันตอนการแกะสลักไดร้ะหว่างทมีีการจัดงานสถานทจัีดงานซึ
โดมนันจะมสีไลเดอร์ขนาดยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัส
กับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซกุนัินทา่นจะสนุกสนานกับการประกวดการแกะสลักนําแข็งส่
ไดง้านเทศกาลหมิะซปัโปโร 
ทานุกโิคจTิanuki Koji
ตงัแตย่คุบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮอกไก
โดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ
ตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
เชือมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทรีองรับทุกสภาพอากาศ
ตังแต่เขตนิช ิ1 โจเมะจนถงึนิช ิ
โดยไม่ตอ้งกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดถือกําเนิดตังแต่ยุค
บกุเบกิเมอืรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็
อกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจทิี
และรา้นอาหารขึนบริเวณเขต
เรยีกวา่ทานุกโิคจใินชว่งปีเมจทิี
และใหม่สลับสบัเปลยีนเขา้มาทังรา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอื
สอยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
 
ทพีกั Sapporo Tokyu REI Hotel  
 

วนัท5ี ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

 
10:30น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย
 
15:30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

 
Festival หรอืSapporo Matsuri ซงึจะแหข่บวนไปตามถนน 

อาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทเีชอืมตอ่กับสถานีทซีงึไม่วา่อะไรก็มพีรอ้มตังแตข่องฝากจากฮอกไก
โดและขนมขนึชอืจนถงึเครอืงใชไ้ฟฟ้าJR ทาวเวอรอ์าคารสงู 38 ชนัทตีงัตระหง่านอยู่ทางประตทูศิใตข้องสถานี

ซปัโปโรรวมเอาสถานทตีา่งๆไวด้ว้ยกันอาทเิชน่ชอ้ปปิงเซ็นเตอรโ์รงแรมJR ทาวเวอรโ์ฮเต็ลนกิโกะซัปโปโร
และอนืๆเป็นตน้ศนูยก์ารคา้ใตด้นิเอเปียที

มโีดมกระจกเชอืมจากใตด้นิขนึมายังพนืดนิเป็นจุดสังเกตมรีา้น
ขายของฝากจากฮอกไกโดและรา้นขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิด
สาขาอยูด่ว้ยทเีอสตา้มศีนูยอ์าหารสไตธ์มีพารค์ราเม็งรพัีบลคิซัป
โปโรและรา้นขายสง่เครอืงไฟฟ้าสวนบนดาดฟ้าและอนืๆทพีาเซ
โอซงึเป็นศนูยส์รรพสนิคา้ใตท้างยกระดบัทมี ี2 ชนัคอืระหวา่งชนั 

ของสถานีJR ซัปโปโรทางตะวันออกจรด
ตะวันตกสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงดว้ย
บรรยากาศเดนิเล่นสบายๆสมดังความหมายของชอืคอืทางเดนิ
เล่นในภาษาสเปนทชีันใตด้นิ 1 ถงึชัน 6 ของซัปโปโรสเตลล่า
เพลสมีรา้นขายของและรา้นอาหารส่วนชัน 7 มีโรงภาพยนตร์

 9 ยังมภีัตตาคารอาหารฝรังเศสมคินุิ

เป็นสวนสาธารณะทตีงัอยู่ในใจกลางของมตีน้
กําเนดิมาจากการทเีด็กนักเรยีนชนัมัธยมตน้และมัธยมปลายในซัป

 6 ตัวไวท้สีวนโอโดรเิมอืปีค.ศ.1950 
ปัจจุบันกลายเป็นงานเทศกาลฤดหูนาวขนาดใหญ่

งานหนงึของซัปโปโรทมีผีูเ้ขา้เยยีมชมกว่า 2 ลา้นคนทังในและ
โจเมะของโอโดรปิระมาณ 1.5 ก.ม. จะมี

ประตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรยีงรายอยู่ตอนกลางคนืมกีารสอ่งไฟ
โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัิน

จะมีทีมจากประเทศต่างๆทัวโลกเขา้ร่วมประกวดสามารถชม
ขันตอนการแกะสลักไดร้ะหว่างทมีีการจัดงานสถานทจัีดงานซึ
โดมนันจะมสีไลเดอร์ขนาดยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัส
กับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซกุนัินทา่นจะสนุกสนานกับการประกวดการแกะสลักนําแข็งส่

 
Tanuki Kojiแหล่งชอ้ปปิงเก่าแก่ทสีบืทอดมา

ตงัแตย่คุบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮอกไก
โดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตร
ตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
เชือมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทรีองรับทุกสภาพอากาศ

โจเมะจนถงึนิช ิ7 โจเมะจงึสามารถใชง้านได ้
โดยไม่ตอ้งกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดถือกําเนิดตังแต่ยุค
บกุเบกิเมอืรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็นเมอืงบกุเบกิของฮ

ปีเมจทิ ี2) โดยเรมิมีการสรา้งรา้นคา้
และรา้นอาหารขึนบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูก
เรยีกวา่ทานุกโิคจใินชว่งปีเมจทิ ี6 ในชมุชนรา้นคา้มรีา้นทังเก่า
และใหม่สลับสบัเปลยีนเขา้มาทังรา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอนืๆเป็นตน้มนัีกทอ่งเทยีวมาจับจ่ายใช ้
สอยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

Tokyu REI Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG6

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อาคารสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทเีชอืมตอ่กับสถานีทซีงึไม่วา่อะไรก็มพีรอ้มตังแตข่องฝากจากฮอกไก

ชนัทตีงัตระหง่านอยู่ทางประตทูศิใตข้องสถานี
ทาวเวอรโ์ฮเต็ลนกิโกะซัปโปโร, 

กับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซกุนัินทา่นจะสนุกสนานกับการประกวดการแกะสลักนําแข็งสอ่งไฟและแทง่นําแข็ง

นๆเป็นตน้มนัีกทอ่งเทยีวมาจับจ่ายใช ้
สอยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆ ทกุครังทมีาเดนิ 

TG671 
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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  48,900 48,900 46,900 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 
 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 
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 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 

 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: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


