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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 670 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น (มีบริการอาหาร
บนเคร่ือง) 

  
 

 

2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ - หมูบ่า้นนิงเกิลเทอเรส - 
แนะน าสัมผสัประสบการณ์ สุนขัลากเล่ือน - อาซาฮิคาวา - ถนนคนเดินเฮอิวะ
โดริ - แช่ออนเซ็น 

 

  

Art hotel Asahikawa 
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
3. สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า - หมูบ่า้นราเมง็ – เมืองโอตารุ - สกีรีสอร์ท คิโรโระ – 

กิจกรรมลานสกี 
 

แนะน า 
 

Grand Park Otaru Hotel 
หรือเทียบเท่า  

★★★★ 
4. คลองโอตารุ - โรงเป่าแกว้คิตะอจิิ – ถนนชอ้ปป้ิงซาคาอิมาจิ - พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี - นาฬิกาไอน ้า - คาเฟ่ฮลัโหลคิตต้ี - ร้านขนม Le TAO – ถนนซูชิ - 
โรงงานช็อกโกแลต - ยา่นซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล Nanda  

  

แนะน า!!
บุฟเฟต์

อาหารทะเล 
Nanda 

Sapporo Tokyu REI 
Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

5. ตลาดปลานิโจ - ศาลเจา้ฮอกไกโด - ศาลาว่าการเก่า - ดิวต้ีฟรี - มิตซุยเอาทเ์ลต็ 
- พิพิธภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร - หอนาฬิกา - ซปัโปโรทาวเวอร์ - ถนนคนเดินทานุ
กิโคจิ 

 แนะน า แนะน า 
Sapporo Tokyu REI 
Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
6. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบน

เคร่ือง) 
  

  

ขาไป TG 670 BKK - CTS เวลา 23.55น. – 08.20น. 
ขากลบั TG 671 CTS - BKK เวลา 10.00น. – 15.50น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านนิงเกลิเทอเรส - แนะน าสัมผัสประสบการณ์สุนัขลาก
เล่ือน (ไม่รวมบตัร 1,499 บาท/ทา่น หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) - อาซาฮิคาวา - ถนนคนเดินเฮอวิะโดริ - แช่ออนเซ็น 

08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรุาโน่ 

หมู่บ้านนงิเกิลเทอเรส เป็นหมบูา้นขนาดเลก็ๆท่ีบอกเลยว่าของน่าชอ้ปป้ิงเยอะมากมาย ความดีงามของท่ีน่ีท่ีเห็นเดน่ๆ เลยก็ตรงการออกแบบ 

เพราะรูปแบบของจะท าเป็นกระท่อมไมเ้ลก็ๆ ท่ามกลางป่าท่ีร่มร่ืน เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้โดยท่ีน่ีเนน้ไปที่สินคา้จ าพวกงานฝีมือแฮนดเ์มด

และสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวกงานฝีมือต่างๆ  

แนะน าสัมผสัประสบการณ์ สุนัขลากเล่ือน (ไม่รวมบตัร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) (ขอสงวนสิทธ์ิในวนัท่ีไม่สามารถท า

กิจกรรมไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



น าท่านสู่ อาซาฮิคาว่า 

ถนนช้อปป้ิงเฮอิวะ เป็นถนนท่ีสายชอ้ปตวัจริงจะตอ้งมาแวะให้ได ้เพราะของท่ีน่ีเยอะแยะแถมน่าซ้ือมากๆ ท่ีน่ีนั้นเร่ิมเปิดตั้งแต่ปี 1972 นบัเป็น

แห่งแรกของญ่ีปุ่ นท่ีจดัให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร โดยถนนเส้นน้ีจะเป็นเป็นถนนคนเดินหลกัของเมืองอะซาฮิกาว่า  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่น ้าร้อนออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่

คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Art hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า 



 

Day3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโอตารุ - สกรีีสอร์ท คิโรโระ - กจิกรรมลานสกี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เรียกไดว่้าเป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่า ส่ิงท่ีท าให้สวนสัตวแ์ห่งน้ีมี

ช่ือเสียงมากๆ ตรงท่ีทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีเวลาใคร

คิดถึงจะตอ้งนึกถึงท่ีน่ีก่อนเสมอแถมยงัแตกต่างกว่าท่ีอ่ืน ส่ิงท่ีถือไดว่้าเป็นไฮไลทเ์ดด็ของท่ีน่ีนัน่ก็คือ “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงค์

ท่ีจะผา่นบริเวณสระว่ายน ้าของเจา้ฝงูเพนกวินทั้งหลาย ท าให้เราเหมือนไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินได ้อีกส่วนหน่ึงก็คือ “โดมแกว้ขนาด

เลก็” ซ่ึงจะตั้งอยูต่รงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า จึงท าใหเ้ราไดเ้ห็นเจา้สัตวท่ี์ไม่ไดเ้ห็นง่ายๆ อยา่งหมีขั้นโลกและหมาป่ากนัแบบ

ระยะใกล้ๆ  

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมง็ของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่า

ทศวรรษ หมู่บา้นราเมง็อาซาฮิคาว่าไดถื้อก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมง็ช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็น

อาคารหลงัคาเดียว หมู่บา้นราเมง็ท่ีรวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียวและยงัมีห้องเลก็ๆ ท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีให้

ส าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย  



เที่ยง อิสระรับประทานนอาหาร ณ หมู่บ้านรางเม็ง 



น าท่านสู่ เมืองโอตารุ 

คิโรโระ สกีรีสอร์ท ในช่วงฤดูหนาวท่ีปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่มราวกบัปุยฝ้าย และสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบั

กิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนวบ์อร์ด , กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกั Grand Park Otaru Hotel หรือเทียบเท่า 

 



Day 4 คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตะอจิิ – ถนนช้อปป้ิงซาคาอมิาจิ - พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน ้า - คาเฟ่ฮัล

โหลคิตตี ้- ร้านขนม Le TAO – ถนนซูชิ - โรงงานช็อกโกแลต - ย่านซูซูกโินะ - บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล Nanda (แนะน า!! 
บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลร้านดงั NANDA จ่ายเพ่ิม 2,999 บาท/ท่าน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางเรือ ไม่ว่าจะดว้ย

บรรยากาศท่ีให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองท่ียงัคงอนุรักษตึ์กอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งน้ีมีความยาวถึง 1,140 เมตร

ประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟสไตลวิ์คตอเรียนอยูท่ั้งสองฝ่ังของถนน  

โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ เคร่ืองแกว้นบัเป็นอีกหน่ึงสินคา้ท่ีขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนดเ์คร่ืองแกว้ชั้นน าของโอตารุ โดยโรงงาน

เป่าแกว้คิตะอิจินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแกว้คุณภาพสูงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับมาอยา่งยาวนาน  



น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนช้อปป้ิงซาคาอิมาจิ ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมาร์ก

ของเมืองน้ีมากนกั นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเตม็เป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์มากๆ เน่ืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษม์าอยา่งดีเยี่ยม จนกลายมา

เป็นถนนแหลง่ชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุอยา่งในปัจจุบนั 

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจดัแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตลก์ว่า 25,000 ช้ิน อีกทั้งยงัมีส่วนจดัแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อนัเป็นตุ๊กตาแบบ

ดั้งเดิมของยคุศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดย้ากมากๆใหไ้ดช้มอีกดว้ย  

https://www.talonjapan.com/otaru-canal-area/


ส่ิงท่ีสะดุดตาคือดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจบุนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เพลิดเพลินกบั คาเฟ่ฮลัโหลคิตตี ้ส าหรับท่านท่ีชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลบัของ Hello Kitty ร้านน้ีไม่ควรพลาด เน่ืองจากร้านน้ีมีถว้ยกาแฟ

ลาย Hello Kitty จ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 



 

ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมช่ือดงัของเมืองโอตารุ (Otaru) แห่งภูมิภาคฮอกไกโด   

ถนนสายชูชิ (Sushiya Dori) โอตารุเป็นเมืองประมงท่ีขึ้นช่ือเร่ืองอาหารทะเลสด และซูชิเป็นอาหารหลกัของคนท่ีอาศยัอยูท่ี่เมืองน้ีมาเป็นระยะ

เวลานาน ถนนสายชูชิ (Sushiya Dori) เป็นดัง่ถนนสายสวรรคข์องคนรักซูชิ นอกจากจะไดท้านซูชิสดๆ แลว้ยงัหาทานไดใ้นราคายอ่มเยาอีกดว้ย 

ตลอดถนนสายน้ีมีร้านซูชิกว่า 20 ร้าน 

 น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร  

 



 

จากนั้นน าท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  ตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร โรงงานช็อคโกแลตแห่งน้ี เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทั

ช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑท่ี์ขึ้นช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio คุก้ก้ีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวท่ีกินไปทีแทบละลายกบัความ

อร่อย ซ่ึงถือเป็นของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด ย่ิงช่วงฤดูหนาวจะย่ิงสวยมากกว่าปกติหลายเท่า  

ย่านซูซูกิโนะ(Susukino) นบัเป็นยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยแหล่งบนัเทิงท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของเมืองซปัโปโร อีกทั้งยงัเรียกไดว่้าเป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่

ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ น บอกเลยว่าอยากมาบนัเทิงเริงใจยามค ่าคืนสัมผสัไลฟ์สไตลแ์บบคนญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ตอ้งมาท่ีน่ีให้ได ้เพราะเตม็ไป

ดว้ยร้านคา้ บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน 

ค ่า แนะน า!!บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดังNANDA 

(จ่ายเพ่ิม 2,999 บาท/ท่าน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) 

พกั Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 5 ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเก่า - ดิวตีฟ้รี - มิตซุยเอาท์เลต็ - พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร -  

 หอนาฬิกา - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ถนนคนเดินทานุกโิคจิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลานิโจ ท่ีอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโรก็มีช่ือเสียงในฐานะเป็นตลาดท่ีมีมาตั้งแต่สมยัเมจิ หากตอ้งการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไก

โดอยา่งง่ายๆ หละก็ เชิญท่ีตลาดไดเ้ลย  

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโดเพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างในช่วง

ยคุเร่ิมพฒันาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกบัเทพเจา้ท่ีประทบัภายในศาลเจา้มากถึง 4 องค ์แต่ดว้ยความท่ีตวั

ศาลเจา้เองมีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะท าให้ถือไดว่้าเป็นจุดชมวิวเด็ดอีกแห่งหน่ึงของเมือง  



เดินทางสู่ ศาลาว่าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถานท่ีทางราชการท่ีส าคญัในยคุสมยัก่อนท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร นบัเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึง

ในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่ นในสมยั โดยท่ีน่ีนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา ดา้นหนา้มีสัญลกัษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาว

เจ็ดแฉก และสวนหยอ่มท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย 

แวะชอ้ปท่ี DUTY FREE อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพท่ีร้านคา้ปลอดภาษี มีสินคา้ปลอดภาษใีห้เลือกซ้ือมากมาย 

เดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค outlet mall ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด มีทั้งแบรนดภ์ายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดงัๆ อีก

มากมาย ซ่ึงภายในห้างมีร้านคา้แบรนดต์่างๆ กว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษีอีกดว้ย ดา้นในยงัจะมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ท่ีมี

เมนูขึ้นช่ือๆทอ้งถ่ินให้ชิมแถมยงัมีร้านจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองอีกดว้ย 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค 



พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร นบัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าจะไปปักหมดุมากๆ และน่าจะถูกใจคอเบียร์อยา่งแน่นอนเพราะฮอกไกโดนั้นขึ้น

ช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์คร้ังแรกของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองซปัโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นย่ีห้อท่ีนิยมท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงมีการ

กลัน่เบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจบุนัและยงัส่งออกไปทัว่โลกอีกดว้ย  

น าท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร ตวัอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจบุนันั้นหอนาฬิกาแห่งน้ีไดมี้การปรับปรุงจนกลายมาเป็น

พิพิธภณัฑท่ี์เปิดใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนั้นมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเขา้) 

 



ซัปโปโรทาวเวอร์ เป็นหอกระจายสัญญาณโทรทศันใ์นนครซปัโปโร จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ก่อสร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2497 ดว้ยความ

สูง 142.7 เมตร มีชั้นชมวิวสูงสุดท่ีความสูง 90.38 เมตร ตั้งอยูป่ลายสุดของสวนสาธารณะโอโดริทางทิศตะวนัออก 

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นยา่นช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองซปัโปโร ท่ีชอบสุดๆ ก็ตรงการท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในร่มแบบว่าจะ

แดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวัน่ช็อปป้ิงไดแ้บบไม่มีถอย เพราะท่ีน่ีนั้นมีหลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถา้นบัง่ายๆ ก็

ประมาณ 7-8 บลอ็ก จนถึงแม่น ้า Sosei ท่ีน่ีเปิดมานานเป็นร้อยปีแลว้ นบัว่าเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีเปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านทานุกิโคจิ  

พกั Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสายการบนิ 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 

 

Day 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

10.00 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 671 

15.50 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

07 – 12 ธันวาคม 65 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

54,977.- 52,977.- 11,777.- 

09 – 14 ธันวาคม 65 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

52,777.- 50,777.- 11,777.- 

16 – 21 ธันวาคม 65 49,977.- 49,977.- 11,777.- 
17 – 22 ธันวาคม 65 52,977.- 50,977.- 11,777.- 
20 – 25 ธันวาคม 65 
(วนัคริสมาสต์) 

52,977.- 50,977.- 11,777.- 

23 - 28 ธันวาคม 65 52,777.- 50,777.- 11,777.- 



13 - 18 มกราคม 66 
(วนัเด็ก) 

52,777.- 50,777.- 11,777.- 

20 – 25 มกราคม 66 
(วนัตรุษจีน) 

52,777.- 50,777.- 11,777.- 

27 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ์ 66 52,777.- 50,777.- 11,777.- 
18 – 23 กุมภาพนัธ์ 66 

(วันวาเลนไทน์) 
55,977.- 53,977.- 11,777.- 



 

 



 



 



 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ญ่ีปุ่น กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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http://www.thaifly.com/

