
 

 

 

 
  WOW SAPPORO 6D4N BY THAI 
 
 

 

 

 

 
 

โนโบริเบทสึ  เมอืงทมีแีหล่งนําพุรอ้นธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของเกาะฮอกไกโด,  

นังกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุพ์นืเมอืงของฮอกไกโด

ไมว่่าจะเป็นหมสีนํีาตาลหรอืหมดีํามากกว่า 100 ตวั, เพลดิเพลนิกบัความน่ารกั

ของขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ ณ นิกเซ่มารีนพารค์, และพบความมหศัจรรยแ์ละ

น่าเกรงขามของธรรมชาตทิ ี จิโกกดุานิ หรอืหุบผานรก ซงึยงัคงมคีวนัพวยพุง่จาก

นําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด 

โทยะ ทะเลสาบโทยะ ชมความงามอนัน่าทงึของเกาะกลางทะเลสาบทเีกดิจากการปะทุ

ของภูเขาไฟเมอืกวา่หนึงหมนืปีก่อน  

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตาร ุ เอกลกัษณแ์หง่

วถิชีวีติ 2 ฝงัคลอง ทยีงัคงกลนิอายอารยธรรมญปุ่ีนแต่กลบัสวยงามด้วย

สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 

ดมืดาํกบัความหวานของ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทจีะทําใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนอยู่

ดนิแดนยุโรป  

ซปัโปโร   สมัผสับรรยากาศ ตลาดปลา ทมีอีาหารทะเลสดๆ ปตูวัใหญ่ หอยหลากชนิดขาย

มากมาย, อสิระช้อปปิงท ีถนนทานูกิ, ซูซูกิโน่และมิตซุย เอาท์เลท็  

 
พเิศษ!! บฟุเฟ่ต์ขาปู  ชนิด 
 

 



 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดินทาง          - / -  / -  ธ.ค.  
 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

. น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภมิู ชนัที 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์C เพือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขนัตอนการเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบิน TG670 

 

วนัทีสอง            สนามบินชินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์านิกเซ่มารีนพารค์ - 

                           นังกระเช้าสู่ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ - หบุเขานรกจิโกกดุานิ - โทยะ 

 

 

 

 

 

 

 

08.30น.  เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและขนัตอนศุลกากรแแลว้ นําท่านออกเดินทางสู่เมืองโนโบริเบทสึ นํา

ท่านเขา้ชม นิกเซ่มารีนพารค์ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าทมีชีอืเสยีงอกีแห่งหนงึของเกาะฮอกไก

โด ท่านจะได้พบกบัอควาเรยีมสตัวนํ์านานาชนิดทมีกีารจดัแสงไฟในตูเ้พอืใหเ้ขา้กบั

ธรรมชาตขิองสตัวนํ์าและขบัใหส้ตัวนํ์าดูเด่นอยู่ภายในตู ้ และโชวค์วามสามารถสตัวนํ์าไมว่่า

จะเป็นปลาโลมา แมวนําฯ ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิทสีดุแสนจะน่ารกั  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านขนึกระเช้าไฟฟ้าสู ่ ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุพ์นืเมอืงฮอกไกโดไมว่่า

จะเป็นหมสีนํีาตาลหรอืหมดีํามากกวา่ 100 ตวั โดยเฉพาะหมสีนํีาตาลทหีาไดย้ากใน

ปจัจบุนั ทพีบไดท้เีกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะคูรนิเท่านนั พบกบักจิกรรมที

น่าสนใจต่างๆ เช่น โชวห์มโีลช้งิชา้ ใหอ้าหารหมอีย่างใกลช้ดิโดยมเีพยีงกระจกกนัระหว่าง

ท่านและหมตีวัใหญ่ทคีอยโบกไมโ้บกมอืเรยีกรอ้งความสนใจ และร่วมสนุกกบัการทายผล

การแข่งวงิเป็ด เป็นตน้ จากนันนําท่านชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิ ี จิโกกดุานิ บอ่

โคลนเดอืดทธีรรมชาตไิด้สรา้งสรรคข์นึ  ซงึเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญกํามะถนั

แลว้พวยพุง่ขนึมารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่



 

 

 

บรเิวณทะเลสาบโทยะ  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดบัเทียบเท่า 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นําแร่ ทีอดุมไปด้วยแร่ธาตุทีมีสรรพคณุในการ

รกัษาโรคต่างๆ ซึงเชือกนัว่าถ้าได้แช่นําแร่แลว้จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วย

ให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน 

 

วนัทีสาม            โทยะ - มิตซุยเอาท์เลท็ - ซปัโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิงถนนทานูกิ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

. น.  นําท่านเดินทางสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 

ของญปีุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซงึแตกต่างจากบรรดาหมูบ่า้นและ

เมอืงทวัไปในญปีุ่น ซงึไดร้บัคาํแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชยีวชาญชาวอเมรกินั ดงันนัผงัเมอืงจงึ

ถูกออกแบบเป็นสเีหลยีมผนืผ้าตามพนืฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา ใหท้่านไดอ้สิระ       

ชอ้ปปิงท ี มิตซุยเอาท์เลท ทมีสีนิคา้แบรนด์เนมทหีลากหลายรายการพรอ้มใจกนัลดราคา 

อาทเิช่น COACH, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Lego, Beam, Tempur, Michael Kors, 

Polo ฯลฯ อกีทงัยงัมซีปุเปอรม์าเกต็บรเิวณด้านหน้าทขีายผลติภณัฑท์างการเกษตรและ

อาหารอนืๆ ทใีช้วตัถดุบิของเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย  

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูศ่าลเจา้ซปัโปโร ในปจัจบุนัเปลยีนชอืใหมเ่ป็น ศาลเจ้าฮอกไกโด เพอืให้

สมกบัความยงิใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซงึเป็นทสีาํหรบัคนทอ้งถนิไดก้ราบไหวส้งิศกัดสิทิธ ิ

และเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวฮอกไกโด เป็นศาลเจา้แห่งแรกทถีูกสรา้งขนึในสมยัทบีกุเบกิ

เกาะฮอกไกโด จากนนัอสิระใหท่้านช้อปปิงกนัตอ่ท ีถนนทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปปิงที

รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า  รา้นคา้เอาไวท้นีีทเีดยีว ไมว่่าจะเป็นรา้นขาย

เครอืงสําอางค ์ รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง รา้นขายเสอืผา้ กระเป๋าและรองเทา้ 

ร้านอาหารและรา้นกนิดมือกีมากมายทเีปิดบรกิารตงัแตช่่วงสายของวนัไปจนถงึเวลา 

 



 

 

 

 

 กลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นันเป็นแหล่งทอ่งเทยีวสาํหรบันักท่องราตร ี 

คาํ                  อิสระอาหารคาํ ให้ท่านเลือกอิมอร่อยได้ตามอธัยาศยั 

        นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีสี            ซปัโปโร - ตลาดปลา - โอตารุ - พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี - อิออนมอลล ์-   

                      คลองโอตาร ุ- โรงงานช็อคโกแลต็อิชิยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า           รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

. น. นําท่านเลอืกชมสนิคา้สดจากทะเลท ี ตลาดปลา พลาดไมไ่ด้กบัปยูกัษฮ์อกไกโดหรอืจะลอง

เมนูซูชแิละซาชมิจิากรา้นค้าต่างๆ ทพีรอ้มปรงุใหม่สดๆ ใหท่้านได้ลมิลองตามอธัยาศยั 

จากนนันําท่านเดนิทางสู ่เมืองโอตาร ุหนึงในเมอืงโบราณทเีคยเป็นเมอืงท่าสาํคญัทางตอน

เหนือของประเทศญปีุน่ ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้และทําการประมง โดยเฉพาะ

ปลาเฮอรร์งิ จนไดช้อืว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมอืง

โอตารดุว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์โุรป พาท่านเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โดยมนีาฬกิาไอนําโบราณตงัเด่นอยู่หน้าอาคารทถีูกสรา้งขนึนาน

นับศตวรรษคูก่บัเมอืงโอตาร ุ สง่เสยีงตอ้นรบัท่านทุกๆ 15 นาท ี ท่านจะไดช้มวธิกีารผลติ

กล่องดนตรแีละเลอืกซอืกล่องดนตรหีลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบ

กล่องดนตรขีองคณุเองทมีเีพยีงชนิเดยีวในโลก  

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย              อสิระช้อปปิง ท ี อิออน มอลล์ ห้างสรรพสนิคา้ทมีสีนิคา้หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้

เลอืกซอื อาทเิช่น ของใช้ภายในบ้าน เครอืงแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอร์มารเ์ก็ต และ

ร้านอาหาร จากนนันําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที

สะทอ้นบนผวินําของ คลองโอตาร ุ คลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและ

ตะวนัตก ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัและท่านยงัสามารถเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงจากรา้นคา้

ต่างๆ ทถีูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมอืสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร พาทา่นเดนิทาง



 

 

 

กลบัสูเ่มืองซปัโปโร เพอืนําท่านเขา้ชม โรงงานช็อคโกแลต็อิชิยะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลต

ทมีชีอืเสยีงของญปีุ่น ดว้ยรูปร่างของอาคารโรงงานทตีกแต่งสไตลย์ุโรป รวมถงึเหลา่ตุ๊กตา

ตวัน้อยทคีอยสรา้งสสีนัและเรยีกรอยยมิจากนักท่องเทยีว จงึทําใหท้่านรูส้กึราวกบัเดนิอยูใ่น

ดนิแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดนิชมและศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานและ

อปุกรณ์การผลติยุคแรกเรมิแบบจาํลองของโรงงาน พรอ้มทงัเลอืกชมิและเลอืกซอืช็อคโกแล

ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

พิเศษ!! บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 3 ชนิดชือดงัของฮอกไกโด  

ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครืองเคียงสไตลญี์ปุ่ น  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีห้า          ซปัโปโร - อิสระท่องเทียวด้วยตนเองในเมืองซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า           รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางท่องเทยีวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปปิงไดอ้ย่าง

เตม็อมิหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสงูทอีาคาร JR TOWER (เจอารท์าวเวอร)์ เป็นตกึทสีูง

ทสีุดในเมอืงซปัโปโร ตงัอยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทงัหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง

ภาพยนตรแ์ละศูนยอ์าหาร โดยมจีดุชมววิตงัอยู่ทชีนั38 เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) 

ทรีะดบัความสงู 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนอืเมอืงซปัโปโรได้กวา้งไกลสวยงามทงั

กลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะยามคาํคนืจะมองเหน็ซปัโปโรทวีทีาวเวอรต์งัอยู่กลางสวน

โอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึย่านซูซูกโินะ สอ่งสวา่งทจีดุกลางเมอืง บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ 

ESTA ซงึทชีนั10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียูป่ระมาณ 10 ร้าน ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไม่แพ้

ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไมร่วมตวัขนึจดุชมววิ) 

เทียง - คาํ  อิสระรบัประทานอาหารมือกลางวนัและคาํตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 



 

 

 

 

 

วนัทีหก          ซปัโปโร – สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า           รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลงัรบัประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ 

10.30 น. เหิรฟ้าเดินทางกลบัสู่กรงุเทพมหานคร เทียวบิน TG671 

15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดินทาง        -  ธ.ค.  

 

กาํหนดวนัเดินทาง        -  / -  ธ.ค.  

 

หมายเหต ุ
1. การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขนึไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

2. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก

ไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ขา้หรอื ออกนอกประเทศนัน ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่ืนค่าทวัร ์ ไมว่่ากรณี

ใดๆ  

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครอืงบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ ,900 25,500 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ ,000 23,000 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,500 19,300 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ 9,900 9,900 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 46,900 25,800 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 2,300 23,300 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300 19,500 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ 9,900 9,900 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. ค่าทพีกัหอ้งละ  ทา่น ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทรีะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้า่ยของมคัคเุทศก์ทคีอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ , , .- บาท  

ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั 

** เดก็อายุตาํกว่า  ปี และผูใ้หญ่อาย ุ  ปีขนึไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครงึเดยีว ** 

6. ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  สิงหาคม   และทา่นต้องชาํระเพมิเตมิ ในกรณีท ี

ทางสายการบินมกีารเรยีกเกบ็เพมิ  
 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและค่าแจง้เขา้-แจง้ออก สําหรบัทา่น 

ทถืีอต่างด้าว 

2. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น 

3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกินกวา่สายการบนิกําหนด  

4. ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ 
 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการ

เดินทาง  วนัทาํการ 

 

การยกเลิก :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใินการ

คนืเงนิมดัจําทงัหมด 

หมายเหต ุ:   

1. ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็น

สําคัญทสีดุ ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญปีุ่น / การนําสงิของผดิ

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาติต่างๆ และ

การยกเลกิเทยีวบิน  ซงึทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคืนเงนิใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทงัหมด หรอื บางสว่น  นอกจากนี  ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์ ไดก้็ต่อเมอืทางสายการ

บนิ และ โรงแรมทพีกัไดทํ้าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนนัใหแ้ลว้เท่านัน 
 

บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ

สายการบิน ราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 


