
TG006 CTS-CTS  

 
HOKKAIDO HAKODATE SAPPORO 6D4N 

ซุปตาร ์ซปัโปโระ กินป ูดหูมี 
ก าหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 

 
โดยสายการบินไทย (THAI) 
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สมัผสับรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตาร ุ
ไฮไลท!์! น ัง่กระเชา้ชมววิยามค า่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ  

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุและ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ เดนิรบัลม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ
เข้าชม พิพิทธภณัฑก์ล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน ้าโบราณ 

พาเทีย่วชมโรงงานช๊อกโกแลต Ishiya Chocolate Factory 
เยอืนหบุเขานรกจโิกกดุาน ิชมหมภีเูขาไฟโชวะ 

สกัการะส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด 
ชมดอกไม้ตามฤดกูาร ณ สวนสาธารณะโอโดริ  

ช้อปป้ิงจใุจ อิออนมอล ์และถนนคนเดินเฮวะ โดริแห่งเมืองอาซาฮิคาวา่ 
ย่านทานุกิโคจิ และดิวต้ีฟรี เมืองซปัโปโร 

อ่ิมอร่อย!!! บุฟเฟ่ตช์าบู+ขาป ูแห่งเกาะฮอกไกโด  

 
>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ควรเชค็ในใบนัดหมายอีกครัง้<< 
** หมายเหตุ ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ /Infant เดก็อายุต า่กว่า 2 ปี ราคา โปรดสอบถาม 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
 
 

ท่ีนัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ท่าน 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว อากาศ ไฮไลท ์

09-14 มีนาคม 2566 48,888.- 10,900.-   

15-20 มีนาคม 2566 48,888.- 10,900.-   

19-24 มีนาคม 2566 48,888.- 10,900.-   

18-23 เมษายน 2566 55,888.- 10,900.-   

19-24 เมษายน 2566 55,888.- 10,900.-   

20-25 เมษายน 2566 55,888.- 10,900.-   

21-26 เมษายน 2566 55,888.- 10,900.-   
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  

20.00 น.       พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C,D สายการบินไทย 
(THAI AIRWAYS) เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.      ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เทีย่วบนิที ่TG670 
(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น – เมืองฮะโกะดะเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ - 
โกดงัอิฐแดง -  ฮะโกะดะเตะไนท์วิว 

 
08.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่าน 

 ขัน้ตอนศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ น เรว็กว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬิกาของ
ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น า
อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน น าท่านสู่ เมืองฮะโกะดะเตะ (Hakodate) มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ
เนื่องจากเป็นเมอืงท่า มปีระชากรอาศยัอยู่ราวสามแสนคน ฮาโกดาเตะมวีวิยามค ่าคนืที่สวยงาม (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

 เท่ียง    รบัประทานข้าวกล่อง Bento on Bus (1) 

น าท่านเดินชมภายนอก ป้อมโกเรียวคาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 

แฉก เพราะบริเวณนัน้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่

นัน่เอง ซึ่งจะมองเหน็ไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตล์ตะวนัตก สรา้งขึน้ในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะ

เพื่อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจกัรวรรดินิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของ

สงครามกลางเมืองระหว่างกองทพัผู้ส าเร็จราชการ และกองก าลังของรฐับาลเมจิที่จดัตัง้ขึ้นใหม่

ปัจจุบนัถูกดดัแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปีค.ศ. 1910 (สะพานข้ามเข้าไปในพื้นท่ีรปู

ดาวเปิด 9:00-19:00 น.) จากนั ้นอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน ้า (Red Brick 
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Warehouses) ได้ปรบัปรุงมาจากคลงัสนิค้าอิฐสแีดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่ริม

แม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่าๆ 

นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่นัสมยั เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และรา้นขนมหวาน

แลว้ ยงัมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทศัน์ของ

อ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านนัง่ กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สูง 334 เมตร 
ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวนัที่ท้องฟ้าโปร่งทัง้
กลางวนัและกลางคนื สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม ซึ่งเป็นววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม ตดิอนัดบั1ใน3
ของญีปุ่่ น 

 

เยน็  รบัประทานอาหารกลางเยน็ ณ ภตัตาคาร (2) 

ท่ีพกั  HOTEL KOKUSAI HAKODATE หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสาม ตลาดเช้าฮะโกะดะเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตบาชิ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ชมหมีสีน ้าตาล – หบุ
เขานรกจิโกกดุานิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองซปัโปโร  
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 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ช่วงตกึ เปิดเปิด

เป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่

ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้่างๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูที่

นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลม่อน) น าท่านสู่ 

ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรอืแรกที่

เปิดให้มกีารค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดงันัน้ท าให้มผีู้ค้าจ านวน

มากจากรสัเซยี จนี และประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐาน

ภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รบัอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวนัตก โดย ปัจจุบนัยงัคงมี

อาคารสไตลต์่างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้หน็วฒันธรรมของเมอืงนี้ไดเ้ป็นอย่างด ี

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดินทางสู่ ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านเข้าชม สวนหมี
ภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุห์มสีนี ้าตาล นกัท่องเทีย่ว
สามารถเยี่ยมชมลูกหมสีนี ้าตาลได้อย่างใกล้ชดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่ไม่ดุร้ายโชว์ลลีา
อ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็
สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเหน็หมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และได้
ยนิเสยีงและกลิ่นของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยงัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให้
นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมอีกีด้วย จากนัน้น าท่านสู่ หบุเขานรกจิโกกดุานิ (Jigokudani หรอื 
Hell Valley) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นหุบเขาที่งดงาม น ้าร้อนในล าธารของหุบเขา
แห่งนี้มแีร่ธาตุก ามะถนัซึ่งเป็นแหล่งต้นน ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสนึัน่เอง หลงัจากนัน้ท าทุก
ท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโทยะ(Toya Lake) ความพิเศษท่ีน่าสนใจของทะเลสาบโทยะ ก็คือ 
ในช่วงฤดูหนาวนัน้น ้าในทะเลสาบจะไม่จบัตวักนัเป็นน ้าเเขง็เเต่อย่างใด เพราะมอีุณหภูมทิีค่่อนขา้ง
สูง โดยกลางทะเลสาบจะมเีกาะขนาดเล็กๆ ตัง้อยู่ตรงกลาง ชื่อว่า เกาะนากาจมิะ โดยเป็นจุดที่นัง่
ท่องเทีย่วใหค้วามสนใจในการมาท่องเทีย่วชมไม่น้อย เเละเป็นจุดเเวะพกัของเรอืล่องทะเลสาบโทยะ 
ซึ่งนับว่าเป็นกจิกรรมที่เป็นที่นิยมของนักท่องเทีย่ว นอกจากนี้เเลว้ก็ยงัมทีัง้ในส่วนของการเดินเล่น 
หรอืเช่าจกัรยานปัน่รอบทะเลสายเเห่งนี้ และ น าท่านเดนิทางกลบัเมืองซปัโปโร 
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ค า่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

ท่ีพกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี ตลาดเช้านิโจ - หอนาฬิกา - ตึกเก่ารฐับาล - สวนโอโดริ – Duty Free A&S Sapporo – โอตาร ุ– 
คลองโอตาร ุ– พิพิทธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ  

   
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

09.30 น. น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี ตลาดปลาใจกลางเมอืง

ซปัโปโร แม้มขีนาดไม่ใหญ่มากแต่ด้วยที่อยู่กลางเมอืง เดนิทางสะดวกและสนิค้าครบครนั จงึเป็นที่

นิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นและต่างชาติจ านวนมาก ตลาดปลาแห่งนี้ประกอบไปด้วยร้านจ าหน่าย

อาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ รา้นจ าหน่ายสนิคา้แปรรูป ต่างๆ หา้มพลาด!!! ส าหรบัผูท้ีช่ื่นชอบรสชาตขิอง

ปูขนยกัษ์ อนัเลื่องชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด ที่ตลาดแห่งนี้ท่านจะเหน็ปูขนตวัเป็นๆ ว่ายน ้าในตู้ ที่ต้อง

บอกว่าราคาไม่แพง หรอื จะเป็น หอยเชลย่าง ททีานกบัโชยุ นอกจากนี้ ยงัมรีา้นอาหารทีอ่ยู่ดา้นหลงั
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ผา้ม่านใสๆ กัน้ฉาก หากท่านอยากทานอาหารปรุงสุก สดใหม่กส็ามารถออเดอรด์้านหน้าและเขา้ไป

รอนัง่รบัประทานดา้นหลงัไดเ้ลย ก่อนจะอิม่กนัยงัมเีมล่อนสสีม้หวานฉ ่า ทีม่าทานปิดทา้ยอกีดว้ย  

จากนั ้นน าท่าน ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower หรือภาษาญ่ีปุ่ น

เรียกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีกัษณะเป็นอาคารไมท้ีม่หีลงัคาสแีดงและผนัง

สีขาวถูกออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็นสัญลักษณ์ทาง

วฒันธรรมและประวตัศิาสตรข์องเมอืงซปัโปโร ส าหรบัตวันาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ. 1881 จากบรษิทั 

E. Howard & Co. เมอืง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกก าหนดให้เป็นทรพัย์สิน

ทางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งชาติอีกด้วย จากนัน้น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า 

(ด้านนอก)(Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็น

อาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่ นในสมยันัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้ามี

สญัลกัษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรยีงรายด้วยต้นซากุระ และต้น

แปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ท าการรฐับาลท้องถิ่นสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดให้

ประชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเกบ็บนัทกึทางราชการ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 

สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี สวนสาธารณะทีผ่่านย่านใจ

กลางเมอืงบรเิวณถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดร ิในภาษาญีปุ่่ นมคีวามหมาย

ว่า ทางเดนิทีก่วา้ง ในอดตีเมื่อครัง้เริม่วางผงัเมอืง ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญ่ใจกลางเมอืง 

ก่อนทีจ่ะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ซปั

โปโรทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) (ราคาค่าทวัร์ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ TV Tower) และใกล้เคียงยังมี

สถานทีท่ีน่่าสนใจ เช่น พพิธิภณัฑจ์ดหมายเหตุนครซปัโปโร เป็นต้น ในแต่ละปีจะมงีานมากมายมา

จดัที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เช่น งานเทศกาลหมิะซปัโปโร เทศกาลดอกไลลกัซปัโปโร และกิจกรรม

ตน้ไม ้ดอกไม ้สวยงามตามฤดกูาล 

จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ณ ดิวต้ีฟรี (Duty Free)  ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษ ีไม่ว่าจะเป็น
เครื่องประดบั อญัมณีหรูหราหรอืสนิค้าแบรนด์เนม ตัง้แต่เครื่องหนัง น ้าหอม เครื่องส าอาง และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎเกณฑ ์ดา้นสทิธใินการซื้อหรอืน าเขา้สนิคา้ปลอดภาษอีากร ช่วยให้ลูกคา้
ทุกท่านทีเ่ดนิทางมาสามารถซื้อสนิค้าต่างๆ ไดม้ากขึน้แต่จ่ายน้อยลง และไดส้นิคา้ทีต่รงตาม
รสนิยม 

   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 

 



TG006 CTS-CTS  

 
 

13.00 น. น าท่านสู ่เมืองโอตาร ุ(Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่
บนที่ลาดต ่าของภูเขาเทง็งุ ซึ่งเป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวที่มชีื่อเสยีง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) เดนิชม คลองโอตาร ุ(Otaru Canal) หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอื
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นร้านอาหารเรยีงรายอยู่ 
ไฮไลท์!!! เดินชมคลอง บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึ้น
จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ทีโ่กดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใช้
และมกีารถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเทีย่ว มี
การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร จากนัน้น าท่านสู ่ถนนซา
ไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอตารุที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่ างดี 
อาคารสองข้างทางเป็นอาคารสไตล์ตะวนัตก ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า พิพิทธภัณฑ์และอาคาร
ประวตัศิาสตร์มากมาย เข้าชม พิพิทธภณัฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) พพิธิภณัฑก์ล่อง
ดนตรโีอตารุเป็น หนึ่งในรา้นคา้ทีใ่หญ่ที่สุดของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญี่ปุ่ น โดยตวัอาคารมคีวาม
เก่าแก่สวยงามและถอืเป็นอกีหนึ่งในสถานที่ส าคญัทางประวตัศิาสตร์เมอืง ไฮไลท์!!! หน้าอาคาร
หลกัของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี มี นาฬิกาไอน ้า (Steam Clock) ปัจจุบนัมเีพยีง 2 เรอืนในโลกคอื
ทีเ่มอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา กบัทีเ่มอืงโอตารุแห่งน้ี นาฬกิาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้าออกมา
ทุกๆ 15 นาท ีถอืเป็นจุดแลนด์มารค์อกีหนึ่งจุดทีม่าโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานทีด่งักล่าว
ข้างต้นนัน้ ยงัมีร้านขนมและร้านขายสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย เช่น ร้านขนม LeTAO ที่ภายใน
นอกจากจะจ าหน่ายขนมแล้วยงัเป็นร้านกาแฟ ที่หากท่านเดินช้อปป้ิงมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมา
พกัผ่อนจบิเครื่องดื่ม พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นน้ีได ้รา้น Rokkatei โกดงั โรงงานผลติขนมของฮอก
ไกโด ดา้นในมจี าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชื่อของเมอืงโอตารุ อกีทัง้
สามารถซื้อสนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกนัยงัม ีรา้น Kitakaro โกดงัผลติขนมอกีรายหนึ่ง 
รา้นน้ีเน้นในสว่นของขนมสด อาท ิซอฟทค์รมี เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระใหท้่านเดนิ
เล่น ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั เขา้ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) ตัง้อยู่ในเมอืง
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โอตารุ เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้ว
เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบนัน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตัง้ขึ้นตัง้แต่ปี 1901 
ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มอียู่มากมาย และผลงานที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟ
แกว้และลูกบอลแกว้นัน่เอง นอกจากนี้ยงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเทีย่วดว้ย 

ให้ท่านอิสระถนนช้อปป้ิง ย่านทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการค้าเก่าแก่
ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีื้นที่ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ 
อย่างรา้นขายกโิมโน เครื่องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศูนย์
รวมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิรา้น 100 เยน 
นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัมกีารตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเนื่องจากรา้นคา้สว่นใหญ่มี
หลงัคาคลุม ดงันัน้ ไม่ตอ้งกงัวลเรื่อง ฝนหรอืหมิะ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาป ู   

ท่ีพกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   

 

    

 

วนัท่ีห้า ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต Ishiya Chocolate Factory – Mitsui Outlet – ลานสกี
โคคไุซ – ช้อปป้ิงสึสึกิโนะ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
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น าท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอืเดมิ
ชื่อ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพื่อใหส้มกบั ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอย
ปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

“Ishiya Chocolate Factory”เป็นโรงงานในเมืองซปัโปโรท่ีผลิตช็อกโกแลตอนัเล่ืองช่ืออย่าง 
Shiroi Koibito คุ้กก้ีสอดไส้ไวท์ชอ็กโกแลต ท่ีท าจากนมโคจากฮอกไกโดท่ีว่ากนัว่าอร่อยท่ีสุด
ในญ่ีปุ่ น ท าให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ 
จนกระทัง่กลายมาเป็นของฝากยอดนิยมตดิอนัดบัสงูสุดของเกาะฮอกไกโด 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ลานสกีโคคุไซ Kokusai Ski Resort **(ในกรณีท่ีหิมะหมดจะไปเพ่ิม

เวลาช๊อปป้ิงแทน) ลานสกทีี่มชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีี

กจิกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิสก ีสโนวบอรด์ รา้นอาหาร โรงเรยีนส าหรบัสอนเล่นสก ีใหท้่านไดเ้ล่น

สกแีละสมัผสัหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ื่อว่าเป็นหมิะทีม่คีวามปุยและนุ่มมากแตกต่าง

จากทีอ่ื่นๆ อสิระตามอธัยาศยั (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอปุกรณ์สกี) 

 น าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง “สึสึกิโนะ” ที่มรี้านอาหารและแหล่งบนัเทงิอยู่รวมกนั ตามชัน้ต่างๆ 
ของหลายอาคารมากกว่า 4,000 รา้น! ในช่วงกลางคนืย่านนี้จะมสีสีนั เตม็ไปดว้ยร้านกนิดื่ม ทีเ่ทีย่ว
กลางคนืที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่ นถึงเปิดดึกแต่ย่านนี้ก็ไม่ได้น่ากลวัอะไรบรรดาคลับบาร์
ต่างๆ ส่วนหนึ่งจะอยู่ชัน้บนของอาคาร ต้องขึน้ลฟิตไ์ป ท าใหน้ักท่องเทีย่วสามารถหารา้นอาหารทาน
หรอืจะเดนิเล่นชมแสงสตี่างๆ ไดอ้ย่างไม่ตอ้งกงัวล 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   
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วนัท่ีหก  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าแบบกล่องแจกท่ีสนามบิน (9) 

**เน่ืองจากไฟล์ทบินออกเดินทางเช้ามาก ท าให้ไม่สามารถรับประทานอาหารเช้า  ณ 
ห้องอาหารของโรงแรมได้ทนั ขออนุญาตจดัเตรียมอาหารกล่องส าหรบัลูกค้าแทน 

07.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

10.00 น.    เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบินไทย (THAI 
AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่TG671 (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

15.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูค้าท่านท่ีไม่เอาตัว๋เครื่องบิน  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์10,000 บาท/ท่าน 

 
*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสไมลเ์ท่านัน้*  

** ทัง้น้ีหากสายการบินไฟลท์อินเตอรเ์กิดเท่ียวบินล่าช้า ทางบริษทัจะรบัผิดชอบเฉพาะสายการ
บินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกนักบัไฟลท์อินเตอร ์และรบกวนแจ้งพนักงาน

ขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตัว๋ภายในประเทศ  เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 



TG006 CTS-CTS  

 



TG006 CTS-CTS  

 



TG006 CTS-CTS  

 



TG006 CTS-CTS  

 

 
 

 

 

 



TG006 CTS-CTS  

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง.......................................................... 
ชื่อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร.......................................................................... 
จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..............................คน   (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี..................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัทีใ่ชท้ัง้หมด..................หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถกูต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื่นตามทีท่่านตอ้งการ อาท ิ
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหม ู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวริตั 
รายละเอยีดอื่นๆ ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
 

ข้าพเจ้ารบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


