
 

 

 
 

  HOKKAIDO 6 DAYS 4 NIGHT 
 

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีเ่ดินทาง โปรแกรมทวัร์ มือ้อาหาร 

DAY 1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินชิโตเสะ ( - / -/-) 
DAY 2 สนามบินชิโตเสะ -จิโกคุดานิ - ภูเขาไฟอุสึ (ข้ึนกระเชา้) – ชมหมีสีน ้าตาล  - ชมววิทะเลสาบโทยะ    ( - / L / D) 

DAY 3 เข่ือนโฮเฮเคียว – สวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ – ข้ึนกระเชา้ภูเขาโมอิวะ – ซบัโปโร ( B/ L / D) 
DAY 4 ตลาดเชา้นิโจ - ศาลเจา้ฮอกไกโด -  คลองโอตารุ –  Otaru Aqualium - ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ ( B/ L / D) 
DAY 5 อสิระช้อปป้ิงให้ท่านได้เลอืกซ้ือสินค้าได้อย่างจุใจ 1 วนัเตม็ ( B/ - /-) 
DAY 6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) ( B/ - /-) 

DAY 2 : TOYA KOHANTEI HOTEL OR 3* (ONSEN) DAY 3 – DAY 5 : MY STAY SAPPORO HOTEL OR 3* 
 

วนัเดินทาง ราคา / ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ มีตั๋วเคร่ืองบิน หักออก 

23 – 28 พฤษภาคม 47,900 -. + 10,500 -. - 15,000 -. 

06 – 11 มถุินายน 47,900 -. + 10,500 -. - 15,000 -. 

13 – 18 มถุินายน 47,900 -. + 10,500 -. - 15,000 -. 

20 – 25 มถุินายน 49,900 -. + 10,500 -. - 15,000 -. 

 

DAY 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(นัดพบกนัเวลา 20.00 น.) 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ  
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670  

DAY 2  สนามบินชิโตเสะ - จิโกคุดานิ - ภูเขาไฟอสึุ (ขึน้กระเช้า) – ชมหมสีีน า้ตาล - ชมววิทะเลสาบโทยะ    
08.30 น .ถึงสนามบินชิโตเซ่  จังหวัดเกาะฮอกไกประเทศญี่ปุ่น จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรประเทศ

ญ่ีปุ่น หลงัจากเก็บกระเป๋าแลว้ ให้ท่านไดท้  าความสะอาดหลงัหนา้
แปรงฟันเพื่อความสดช่ืนและเตรียมความพร้อมในการท่องเท่ียว
โดยมีเวลาประมาณ 15  นาที น าท่านเดินทางสู่  หุบเขานรกจิโกกุดา
นิ เป็นหุบเขาซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกกว่า   200  ตวั ตั้งอยูใ่นบริเวณหุบเขาแห่ง
แม่น ้ าโยโคย ุอนัเป็นสายน ้ าท่ีไหลมาจากท่ีราบสูงชิงะโดยมีตน้น ้ า
จากน ้ าพุร้อนชิบุ-ยุดานากะ ซ่ึงเหตุท่ีหุบเขาแห่งน้ีได้ช่ือว่าหุบเขา
นรกก็เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีค่อนขา้งโหดร้าย คือมีหิมะปกคลุม
ยาวนานถึง  1 ใน  3 ของปี อีกทั้งสภาพภูม 



 

 

 
ประเทศท่ีเตม็ไปดว้ยโขดหินขรุขระและมีน ้าพุร้อนพุง่ออกมาจากพื้นดินอยูต่ลอดเวลานัน่เอง 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น เซทปลาแซลมอน เสริฟ 1 ตัว / 4 ท่าน เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ 
ให้ท่านได้สัมผสัอาหารทะเลทีข่ึน้ช่ือของฮอกไกโด (มือ้พเิศษ 1) 

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางต่อไปแหล่งอนุรักษห์มี ใหท้่านได ้ชมหมีสีน ้าตาล ท่ีศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุ
หมีสีน ้ าตาล ซ่ึงทางการญ่ีปุ่นไดอ้นุรักษ์ไวอ้ยา่งดี เน่ืองจากปัจจุบนัหมีสีน ้ าตาลใกลสู้ญพนัธ์ุและหาดูไดย้ากเต็มที และมี
ถ่ินก าเนิดอยูแ่ถวไซบีเรีย และเกาะฮอกไกโดเท่านั้น หมีเหล่าน้ีอาศยัอยูร่วมกนัท่ามกลางการจ าลองบรรยากาศให้ใกลเ้คียง
กบัธรรมชาติมากท่ีสุด และถึงแมว้า่หมีเหล่าน้ีจะตวัโต เหมือนจะดุร้าย แต่แทจ้ริงแลว้หมีเหล่าน้ี มีนิสัยน่ารักและแสนรู้
มากๆ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอนัประทบัใจกบัเจา้หมีแสนรู้ไดต้ามอธัยาศยั...จากนั้นน าท่านเดินทางไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของทะเลสาบโทยะ นอกจากน้ียงัเป็นภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบัแต่ยงัครุกรุ่นอยูต่ลอดเวลา 
โดยจะเห็นไดว้า่บนยอดเขาตรงบริเวณปากปล่องภูเขาไฟนั้นจะมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีมีการศึกษาพบวา่ภูเขา
ไฟอุสุซานนั้นจะมีการปะทุข้ึนมาอยา่งรุนแรงในทุกๆ  20-50 ปี นัน่จึงท าให้ในบริเวณน้ีมกัจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิทศัน์อยู่
เสมอ ซ่ึงคร้ังล่าสุดท่ีภูเขาไฟอุสุซานระเบิดก็คือเม่ือปี   2000  อยา่งไรก็ตามภูเขาไฟอุสุซานนั้นข้ึนช่ือในเร่ืองความสวยงามของวิว
ทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะ ซ่ึงถือวา่เป็นภูเขาลูกพี่ลูกนอ้งกนั โดยเราจะน าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึน้สู่ยอดของภูเขาและเก็บ
ภาพความประทับใจเอาไว้ ซ่ึงภูเขาไฟทั้ง 2  ลูกน้ีนบัว่าเป็นภูเขาไฟท่ีสวยท่ีสุ ดในจงัหวดัฮอกไกโดเลยก็วา่ได ้เพราะธรรมชาติท่ี
เปล่ียนไปตามแต่ละฤดูนั้นหากไดม้าชมในทุกๆฤดูแลว้จะเรียกวา่เปรียบดัง่เวทมนตก์็วา่ได ้…จากนั้นน าท่าน ชมวิวทะเลสาบโท
ยะ ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ จึงเป็นรูปทรงกลม มีเส้นรอบวงยาวกวา่ 40 กม. ตั้งอยู่
ระหวา่งทางของรถไฟสายซปัโปโร-ฮาโกดาเตะ ประมาณคร่ึงทาง ซ่ึงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติชิโกสึ-โทยะนัน่เอง ความเป็นพิเศษ
ของทะเลสาบแห่งน้ี คือ ในฤดูหนาวน ้ าในทะเลสาบจะไม่แข็งตวั ยงัความใสและสงบให้ชมทศันียภาพอนัสวยงาม ส่วนในหนา้
ร้อน อากาศท่ีน่ีจะเยน็สบาย นอกจากน้ีใจกลางทะเลสาบยงัเป็นเกาะนากาจิมะ เกาะขนาดเล็กท่ีสามารถลงไปเดินเล่นได ้
 
 



 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  เมนู INTER BUFFET 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า 3* ***โรงแรมอาจจะมีการเปลีย่นแปลง*** 
** หลงัรับประทานอาหารค ่า เชิญท่านสัมผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น ดว้ยออนเซ็นแบบปิด แต่ท่านยงัสามารถมองเห็นววิ
ธรรมชาติไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและผอ่นคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่การอาบน ้าแร่นั้นจะท าให้ผวิพรรณ
งดงามและมีสุขภาพดีอีกดว้ย** 

DAY 3  เขือ่นโฮเฮเคยีว – สวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ – ขึน้กระเช้าภูเขาโมอวิะ – ซับโปโร 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลัง รับประทานอาหารเช้า  น าท่าน
เดินทางไปยงั เขื่อนโฮเฮเคียว ในบริเวณ
เขตอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นสถานท่ีชม
ใบไมสี้แดงในฤดูใบไมร่้วงข้ึนช่ือท่ีซ่ึง
เข่ือนและธรรมชาติ ถักทอผสมผสาน
กัน เป็นเข่ือนคอนกรีตโค้งมีความสูง 
102.5 ม. ตั้ งอยู่ ท่ี มินามิคุ ซัปโปโรชิ 
สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อบริหารจัดการน ้ าของ
แม่น ้ า โฮ เฮและผ ลิตกระแสไฟฟ้ า 
ทะ เลส าบ เห นือ เ ข่ื อน ถู กตั้ ง ช่ื อว่ า
ทะเลสาบโจซงั ท่ีสามารถเก็บกกัน ้ าไดเ้ท่ากบัซปัโปโรโดมประมาณ 30 โดม อยูใ่นสวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ จากปาก
ทางเขา้เข่ือนถึงตวัเข่ือน ระยะทางประมาณ 2 กม.เป็น 



 

 

เขตอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจึงห้ามน ารถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานเขา้มาตลอดทั้งปี ดงันั้น ตอ้งเดินด้วยเทา้หรือใช้บริการ
รถเมล์ไฟฟ้า บริเวณโดยรอบเข่ือนแวดลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ท่ีงดงามของสันเขาหินสูงชนั รวมกบัโชวก์ารปล่อยน ้ าออกจากเข่ือน
อนัทรงพลงั (ทุกปีตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือนมิถุนายน-วนัท่ี 31 เดือนตุลาคม เวลา 9:00 น.-16:00 น.) ก่อก าเนิดภูมิสถาปัตยกรรมอนั
ยิง่ใหญ่ เป็นท่ีชมใบไมสี้แดงในฤดูใบไมร่้วงท่ีข้ึนช่ืออยา่งมากของเมืองซปัโปโร 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน 

JOZANKEI VIEW เมนู บุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้เลอืก
ทานอาหารได้อย่างหลากหลาย 

บ่าย  หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั ภูเขา
โมอิวะ นับเป็นหน่ึงในภูเขาเล็กๆ ในป่าทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมืองซปัโปโร ท่ีบอก
เลยวา่ฮอตฮิตมากๆ เป็นอนัดบัตน้ๆ ของเมือง โดย
ภูเขาแห่งน้ีข้ึนช่ือมากกบัการเป็นจุดชมวิวเมืองท่ีดี
งามแบบสุดๆ การข้ึนไปยอดเขาก็สะดวกสบาย 

ขนาดมาเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กหรือผูใ้หญ่ก็น่าจะ
โอเค เพราะสามารถข้ึนได้ดว้ยการนัง่กระเช้าข้ึน
ไปท่ีระดับความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนั้ น
เปล่ียนมานั่งมินิเคเบิ้ลคาร์ เพื่อข้ึนไปยงัสถานี
ด้านบนยอดเขา  บนยอดเขามีดาดฟ้าชมวิว 
ร้านอาหาร”The Jewel” ท่ีสามารถมองเห็น
ทศันียภาพทัว่เมืองซัปโปโร บ้านท้องฟ้าจ าลอง 
และโรงละคร ช่วงท่ีเรียกได้ว่าวิวสวยแบบลืม
หายใจตอ้งยกให้ช่วงพระอาทิตยต์กดินเป็นตน้ไป 
บอกเลยว่ามาแลว้จะติดใจนะเออ และถา้อยากจะ
ฟินใช้เวลาอยู่กับท่ีน่ีให้นานท่ีสุดเพื่อเต็มอ่ิมกับ
บรรยากาศโดยรอบๆ (ราคารวมค่าขึน้กระเช้าและมินิเคเบิล้คาร์เรียบร้อยแล้ว)  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารญีปุ่่น เมนู SHABU  
ทีพ่กั น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MY STAY SAPPORO HOTEL  OR 3* 

DAY 4  ตลาดเช้านิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด -  คลองโอตารุ –  Otaru Aqualium - ช้อปป้ิงซูซูกโินะ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดนิโจ เป็นตลาดขาย
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีไดรั้บความนิยมของคนทอ้งถ่ิน
และนกัท่องเท่ียว ตลาดนิโจเป็นตลาดท่ีขายสินคา้ทั้ง
ผกัสด ผลไม ้และอาหารทะเลสดๆ ไม่วา่จะเป็น ปลา, 
ปู, ไข่ปลาแซลมอน,หอยเม่น และอ่ืนๆอีกมากมาย 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านขายสินคา้ท่ีระลึก
ในตอนกลางคืน ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีชาวเมืองนิยมมา
รับประทานอาหารและด่ืมสังสรรคก์นั โดยอาหารท่ีมี
ช่ือเสียงคือซีฟู้ ด และเมนูจานเด็ดของท่ีน่ีคือ ข้าว
ราดหนา้ไข่ปลาแซลมอน จากนั้นน าท่านสักการะ ศาล
เจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปล่ียน
เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด 
ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ให้ชนชาวเกาะฮอก
ไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนั
ยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต  



 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูปลาฮอกเกะเซท 

1ตัว / 1 ท่าน (มือ้พิเศษ 2) 
บ่าย หลงัรับประทานอาหารกลางวนั จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณท์สัตว์น ้ าโอตารุ(Otaru 
Aquarium) เป็นอควาเร่ียมท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะฮอก
ไกโด และเป็นหน่ึงในอควาเร่ียมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่นดว้ย สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1974 ตั้งอยูใ่กลก้บัชายฝ่ัง
ทะเลของเมืองโอตารุ ท าให้มีบรรยากาศริมทะเลและ
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม อยูห่่างจากตวัเมืองโอตารุประมาณ 
6 กิโลเมตร หรือ 25 นาทีโดยรถบสัเท่านั้น ภายในมี
การจดัแสดงสัตวน์ ้ าต่างๆมากถึง 5 พนัตวัจาก 250 
สายพนัธ์ โดยเน้นไปท่ีสัตว์ท้องถ่ินของฮอกไกโด
และแถบขั้วโลก รวมทั้งการแสดงของสัตวต่์างๆเช่น 
ปลาโลมา และแมวน ้ า นอกจากน้ีก็ยงัมีสวนสนุก
ตั้งอยู่ติดกนัดว้ยไฮไลท์ของสวนตวน์ ้ าโอตารุจึงเป็น
สัตวท่ี์จดัแสดงอยู ่ซ่ึงส่วนใหญ่จะหาชมไดย้ากเพราะ
เป็นทั้งสัตวท์อ้งถ่ินและสัตวข์ั้วโลก เช่น สิงโตทะเล, 
Walruses, แมวน ้ า, โลมาชายฝ่ังสายพนัธ์ญ่ีปุ่น และ
เพนกวินอีกหลายสายพันธ์ ท่ีมีการจัดแสดงแบบ
โอเพ่นในลักษณะเรียนแบบถ่ินท่ีอยู่ตามธรรมชาติ
ใกล้กับชายฝ่ังทะเล จนบางคร้ังจะมีจะสามารถ

มองเห็น แมวน ้ าและสิงโตทะเลตามธรรมชาติข้ึนฝ่ังมานอนอาบแดดตามโขดหินไดด้ว้ย...จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั 
คลองโอตารุ คลองน้ียาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เม่ือก่อนน ้ าในล าคลอง สกปรกมาก เพราะอยูใ่กลก้บัท่าเรือ ต่อไดมี้การ
พฒันาและปรับปรุงเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว น ้ าจึงใสแจ๋วแบบในปัจจุบนั จนเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ
นาฬิกาไอน ้า สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง 
โอตารุ นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ าประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศ



 

 

แคนนาดา…จากนั้น าท่านเดินทางเขา้สู่แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลาง ซบัโปโร ซูซูกิโนะ รวบรวมร้านคา้ต่างๆ มากมายกวา่ 200 
ร้านคา้เอาไวท่ี้น่ีท่ีเดียว เท่ียวไดต้ั้งแต่หวัค ่ายนัดึก  เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องราตรี ยา่นซูซิกิโนะน้ีเป็นยา่น
กินด่ืม เท่ียวกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคเหนือในประเทศญ่ีปุ่น และถือเป็นย่านท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัป
โปโรอีกดว้ย ท่านสามารถเดินเล่นและแวะทานราเมงอนัข้ึนช่ือของฮอกไกโดได ้ณ ตรอกราเมง บนถนนยา่นซูซูกิโนะ ได้
อีกดว้ย... 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารญี่ปุ่นเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ท่านจะไดพ้บกบัอาหารนานาชนิดและขาปูฮอกไกโด
อนัลือช่ือ ซ้ีฟู้ ดส์ บุฟเฟต์ เมนูท่ีมีความหลากหลายไวบ้ริการท่าน อาทิเช่นปู อลาสกา้ฮอกไกโด กั้ง กุง้ หอยเชลล์ ปลา 
ปลาหมึก และอ่ืนๆ อีกมากมายไวบ้ริการท่าน (มือ้พเิศษที ่3) 

 
ทีพ่กั   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั MY STAY SAPPORO HOTEL OR 3*  

DAY 5  อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย หรือ 
ให้ท่าน ได้เล่นสกี อย่างจุใจ หรือ ช้อปป้ิงอย่าง
เต็มอิม่ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 
*** อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย*** 
1. เล่นสกหิีมะ 

ซัปโปโรนั้น มีลานสกีมากมายท่ีเดินทางไปถึง

ได้ภายในเวลา 20 ~ 60 นาที ซ่ึงจะท าให้ท่าน
เพลิดเพลินโดยการเดินทางไปกลับในวันเดียว 
เพรียบพร้อมดว้ยบริการให้เช่าอุปกรณ์และชุดสวมใส่ 
จึงไม่ตอ้งน าอะไรติดตวัไปก็ได ้ส าหรับเด็กเล็กและผู ้
ท่ีไม่เคยเล่นสกี แนะน าให้เล่นดว้ย Ski Tube หรือ 
กระดานเล่ือน **ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ชุดสกี 3,000 เยน 
// สกี 4,000 เยน // บอร์ด 4,000 เยน  
2. ช้อปป้ิงย่านแหล่ง JR TOWER 



 

 

ย่าน JR เป็นย่านท่ีได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองจากติดอยู่กับ
สถานีรถไฟฟ้าและรถประจ าทางเลย ซ่ึงบริเวณ
น้ีจะเตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของญ่ีปุ่น 
อย่ า งห้ า งไดมา รู  ท่ี รวม ร้านขายของและ
ร้านอาหารช่ือดังของซัปโปโรไว ้เช่น ร้านซูชิ 
Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ 
Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ท่ีเน้น
ขายเส้ือผา้แฟชัน่ของชาวญ่ีปุ่นในราคาไม่แพง
นัก  ห้ า ง  ESTA ท่ี มี ทุ กอย่ า ง  ตั้ ง แ ต่
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รองเทา้แบรนดเ์นม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

3. ทานูก ิโคจิ  
ยา่นชอ้ปป้ิงทานูคิโคจิ เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีใหบ้ริการทั้งนกัท่องเท่ียวและ
ชาวญ่ีปุ่นมายาวนานกวา่ 100 ปี จุดเด่นของยา่นน้ีคือการสร้างหลงัคาท่ี
คลุมทัว่ตลาด ไม่วา่จะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินช้
อปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ ถา้มาในช่วงหนา้ร้อนเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
ก็จะเจอกบัช่วงเทศกาลทะนุกิท่ีถูกตกแต่งอย่างสวยงามและน่าเท่ียว
ท่ีสุด นอกจากน้ีภายในยา่นทานูคิโคจิ ก็มีร้านคา้มากถึง 200 ร้าน โดยมี
ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินคา้ก็มีทั้งเส้ือผา้และรองเทา้แบ
รนด์ดงัอยา่ง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และท่ีจะ
พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือร้าน Daiso ท่ีทุกอยา่งราคา 100 เยน (ของเยอะกวา่
ท่ีไทยมาก ๆ) รวมไปถึงร้าน Donki ท่ีมีขายทุกอยา่งตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางในราคาท่ีถูกจนน่าตกใจ หรือ
ถา้เดินจนหมดแรง ท่ีน่ีก็มีร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยใหบ้ริการอยูด่ว้ย 

ทีพ่กั   น าท่านเข้าสู่ที่พัก MY STAY SAPPORO HOTEL OR 3*  **ก่อนท่านจะเดินทางท่องเที่ยวกรุณาเก็บนามบัตรของ
โรงแรมติดตัวไว้ตลอด** 

DAY 6  สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
เชา้        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
07.00 น. น าท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อนเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ 
08.00 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ เพื่อเช็คอินและเช็คสัมภาระ 
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 



 

 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ประเทศญีปุ่่น มีกฎหมายห้ามวิง่รถเกนิ 12 ช่ัวโมง ต่อวนั 
 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : 06 – 11 มิถุนา 13 – 18 มิถุนา 20 – 25 มิถุนา 

o ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   47,900 -. 47,900 -. 47,900 -. 

o เด็กอายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน (เด็ก 1 / ผู้ใหญ่ 1) 47,900 -. 47,900 -. 47,900 -. 

o เด็กอายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 46,900 -. 46,900 -. 46,900 -. 

o เด็กอายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 45,900 -. 45,900 -. 45,900 -. 

o ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ +10,500 -. +10,500 -. +10,500 -. 

o กรณีทีม่ีตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หักออก ท่านละ -15,000 -. -15,000 -. -15,000 -. 

ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้น

ทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้ง
เสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 30  กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาทวัร์ไม่รวม 

 ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 2,500 เยน/ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)

ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่า
ใหท้่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

กรุณาเช็ควันหมดอายุของหนังสือเดินทางทุกคร้ัง 
ต้องมีอายุอย่างน้อยสุด 6 เดือน เท่าน้ัน 


