
1 
บริษัท ทวัรเอื้องหลวง เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น. และ 13.00น.-17.00น. 

โทร 02-288 7335 โทรสาร 02-288 7158  อีเมล sales@toureurngluang.com 

 

 

WINTERWINTERWINTERWINTER    inininin    HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO     
    

เอื้องหลวงขอเอื้องหลวงขอเอื้องหลวงขอเอื้องหลวงขอเชญิเชญิเชญิเชญิทานทานทานทานพบกบัปยุพบกบัปยุพบกบัปยุพบกบัปยุหมิะอนัออนนุมหมิะอนัออนนุมหมิะอนัออนนุมหมิะอนัออนนุม    
ที่ฮอกไกโด เมืองที่ฮอกไกโด เมืองที่ฮอกไกโด เมืองที่ฮอกไกโด เมืองหนาวหนาวหนาวหนาวที่อบอวที่อบอวที่อบอวที่อบอวลลลลไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติ    

( 6วนั/5( 6วนั/5( 6วนั/5( 6วนั/5คนืคนืคนืคนื    )))) 
เดนิทางระหวางวนัที ่ เดนิทางระหวางวนัที ่ เดนิทางระหวางวนัที ่ เดนิทางระหวางวนัที ่ 20202020----26262626    ธนัวาคม 2557ธนัวาคม 2557ธนัวาคม 2557ธนัวาคม 2557    

    

    
โอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิโอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิโอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิโอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิ    พรอมอาหารทะเลเลศิรสพรอมอาหารทะเลเลศิรสพรอมอาหารทะเลเลศิรสพรอมอาหารทะเลเลศิรส    

สนกุสนาสนกุสนาสนกุสนาสนกุสนานนนนกบักบักบักบักจิกรรมหมิะทกจิกรรมหมิะทกจิกรรมหมิะทกจิกรรมหมิะทาลมหนาวาลมหนาวาลมหนาวาลมหนาว        
SNOW MOBILESNOW MOBILESNOW MOBILESNOW MOBILE,,,,    SNOW BANANA BOAT SNOW BANANA BOAT SNOW BANANA BOAT SNOW BANANA BOAT หรอื หรอื หรอื หรอื SNOW RAFTINGSNOW RAFTINGSNOW RAFTINGSNOW RAFTING    

อาหารสดุพเิศษอาหารสดุพเิศษอาหารสดุพเิศษอาหารสดุพเิศษ    เนือ้วากวิ เนือ้วากวิ เนือ้วากวิ เนือ้วากวิ ปลาปลาปลาปลาโทโรโทโรโทโรโทโร    หอยเมนฮอกไกโดหอยเมนฮอกไกโดหอยเมนฮอกไกโดหอยเมนฮอกไกโด    
ปลาไหลญีปุ่น ปลาไหลญีปุ่น ปลาไหลญีปุ่น ปลาไหลญีปุ่น ปูปูปูปูยกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโดยกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโดยกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโดยกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโด    

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่นสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่นสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่นสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่น    นอนเรยีวนอนเรยีวนอนเรยีวนอนเรยีวกงักงักงักงั    แชออนเซนแชออนเซนแชออนเซนแชออนเซน        
        ชอปปงจใุจชอปปงจใุจชอปปงจใุจชอปปงจใุจ    ยานสรรพสนิคา ณ เมอืงซปัโปโรยานสรรพสนิคา ณ เมอืงซปัโปโรยานสรรพสนิคา ณ เมอืงซปัโปโรยานสรรพสนิคา ณ เมอืงซปัโปโรทัวรเอื้องหลวง จํากัด7 

 
 

**ดําเนินการโดยผูประกอบธุรกจินําเท่ียวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขท่ี 11/06687** 
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วันวันวันวันเสาร เสาร เสาร เสาร ที ่ที ่ที ่ที ่20202020    ธัธัธัธันวาคมนวาคมนวาคมนวาคม    2525252555557777        กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ    ––––    ฮอกไกโดฮอกไกโดฮอกไกโดฮอกไกโด                                                
 

20.00 น.20.00 น.20.00 น.20.00 น.    ทุกทานพรอมกันที่จุดนัดพบ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ    
ขาออก บริเวณประตู  4 เคานเตอร    CCCC    สายการบินไทยสายการบินไทยสายการบินไทยสายการบินไทย    โดยมีเจาหนาท่ีเอ้ืองหลวงคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ      

23.23.23.23.44445555    น.น.น.น.        ออกเดินทางสูฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน    TG670 TG670 TG670 TG670  ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 15นาที    
 

วันวันวันวันอาทิตย อาทิตย อาทิตย อาทิตย ที่ที่ที่ที่    21212121    ธัธธััธันวาคมนวาคมนวาคมนวาคม    2525252555557777        ชิโตเสะ ชิโตเสะ ชิโตเสะ ชิโตเสะ ––––    บิเอะบิเอะบิเอะบิเอะ    ––––    โซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียว     
 

    

08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.         ถึงสนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะสนามบินชิโตเซะขอตอนรับทุกทานสูฮอกไกโด 
ประเทศญี่ปุน  

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระ  จากนั้นนําทานเขาชม นําทานเขาชม นําทานเขาชม นําทานเขาชม “    โรงงานช็อกโรงงานช็อกโรงงานช็อกโรงงานช็อก
โกแโกแโกแโกแล็ตล็ตล็ตล็ต    ”ที่หมูบานอิที่หมูบานอิที่หมูบานอิที่หมูบานอิชิยะชิยะชิยะชิยะ ซ่ึงเปนแหลงผลิต 
 ช็อกโกแล็ตท่ีมี ช่ือเสียงที่สุดของญี่ปุน ทาน
สามารถเลือกซื้อ “ช็อกโกแล็ช็อกโกแล็ช็อกโกแล็ช็อกโกแล็ตสีขาวแดคนรักตสีขาวแดคนรักตสีขาวแดคนรักตสีขาวแดคนรัก””””    
(Shiroi Koibito) หรือเดินถายรูปเปนที่
 ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ีตกแตงดวยสวน
สวยงามสไตลยโุรป 

    
 

       
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองบิเอะเมืองบิเอะเมืองบิเอะเมืองบิเอะเมืองแหงทองทุงที่มีเนินเขาเล็ก ๆ สูงตํ่าสลับกันไปมาในฤดูรอน
เกษตรกรจะทําการเพาะปลูกพืชผักนานาชนิด เม่ือชมจากที่สูงจะมีสีสันสลับกันไปมาตามชนิดของ
พืชผักจนไดรับการขนานนามวา ทุงPATCHWORK PATCHWORK PATCHWORK PATCHWORK เพราะสวยงามคลายศิลปะการตอผานั่นเอง 
นอกจากนี้หมูบานเมืองบิเอะ ยังไดช่ือวาเปนหมูบานท่ีสวยที่สุดในญี่ปุนอีกดวย ในฤดูหนาวเมือง
บิเอะก็จะมีหิมะที่ขาวสะอาดปกคลุมเนินเขาตาง ๆ กลายเปนโลกสีขาวบริสุทธ์ิที่หมดจดงดงาม    
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เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง  รับประทานอาหารณรานปลาไหลญี่ปุนยางที่นุมนวลและหอมกรุนหรือทานอาจเลือกเปน 
  ขาวหนาเทมปุระกุงตัวใหญพิเศษท่ีกรอบอรอยพรอมน้ําซอสท่ีกลมกลอม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติ    
ไดเซ็ทสึซังอุทยานแหงชาติที่ใหญที่สุดของญี่ปุนในพื้นที่
ตอนกลางของเกาะฮอกไกโดที่ครอบคลุม    
พื้นท่ีทั้งหมด2,3092,3092,3092,309ตารางกิโลเมตรต้ังอยูใจกลางขุนเขา
และถูกโอบลอมดวยธรรมชาติอันแสนย่ิงใหญเชิญทุก
ทานดื่มดํ่ากับความงามของธรรมชาติอันกวางใหญนํา
ทานเดินทางสูเมืองโซอุนเคียวหมูบานเล็กๆแสนนารักที่
อยูทามกลางหุบผาสูงในอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง
นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเปนแหลงน้ําแรออนเซนท่ีมี
ช่ือเสียงโดงดังของญี่ปุนแตละปจะมีนักทองเที่ยวชาว
ญี่ปุนนับลานคนเขามาตากอากาศ แชน้ําแรรักษา
สุขภาพและบํารุงผิวพรรณนําทานชมน้ําตกที่มีช่ือเสียง
สองแหงคือน้ําตกกิงกะหรือน้ําตกแมน้ําสีเงิน      
ในฤดูรอนจะไหลเปนเสนสีขาวเล็กๆไขวไปมาคลาย
เสนดายและน้ําตกริวเซหรือน้ําตกดาวตกที่ไหลบา
เปนสายออกมาจากซอกผาดูคลายดาวตก    

         นําทานเขาพัก  ณ โรงแรม  SOUNKAKU  GRAND  SOUNKAKU  GRAND  SOUNKAKU  GRAND  SOUNKAKU  GRAND  ที่อยูทามกลางอุทยานแหงชาติแมน้ําอิชิคาริ    
 และหุบผา หรือเทียบเทา      

ค่ํา ค่ํา ค่ํา ค่ํา    รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก ใหทาน
รับประทานแบบบุฟเฟตอีกทั้งเทมปุระทอดรอนๆ 
กรุบกรอบและอ่ืน ๆ อีกมากมาย    
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กอนเขานอน ใหทานไดแชน้ําแรออนเซนของ
โรงแรม โดยเฉพาะบอกลางแจงท่ีมีอยูทามกลาง
ธรรมชาติปาเขา    

    
    
    
    

วันวันวันวันจันทรจันทรจันทรจันทร    ที่ ที่ ที่ ที่ 22222222    ธัธธััธันวาคมนวาคมนวาคมนวาคม    2525252555557777        โซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียว    ––––    สวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะ    ––––    โอตารุโอตารุโอตารุโอตารุ    
 
08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.           รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองอเมืองอเมืองอเมืองอะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะซึ่งเปนเมืองใหญและเปนปากทางสูภาคเหนือและตะวันออก
ของฮอกไกโด  ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของชนบท ทั้งทองทุงและเทือกเขาที่
สูงและสงางามแปลกตากวาทางเกาะฮอนชู  โดยชาวญี่ปุนเองก็นิยมขับรถชมธรรมชาติ ซ่ึงเปน
แนวทางของการเที่ยวชมฮอกไกโดอีกแบบหน่ึง      

จากนั้นเขาชม สวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะ 
ซึ่งเปนสวนสัตวที่มีช่ือเสียงและไดรับ
ความนิยมท่ีสุดของญี่ปุนเพราะเปน
สวนสัตว ท่ีแตกตางจากสวนสัตว 
อื่นๆ โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
มาเยี่ยมชมสวนสัตวแหงนี้สูงถึง 3 
ลานคนตอป จุดเดนของสวนสัตว
แหงนี้คือความคิดสรางสรรคอันยอด
เยี่ยมในการออกแบบท่ีอยูของสัตว  
ดวยแนวความคิดท่ีวาสัตวตางๆ ควร
จะไดอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี

และเปนไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ เพื่อใหสัตวมีความสุข อีกทั้งยังแฝงกิจกรรมท่ีสามารถ
ใกลชิดสัตวตางๆ ไดมากย่ิงข้ึนเชน การทําแทงครูปกระบอกยื่นเขาไปในบอของแมวน้ําซึ่งเรา
สามารถเห็นการเคล่ือนไหวอยางคลองแคลวของแมวน้ําไดอยางใกลชิด และตัวเอกของท่ีนี่คือ หมีหมีหมีหมี
ขาวขั้วโลกขาวขั้วโลกขาวขั้วโลกขาวขั้วโลก ที่จะวายน้ําเลนอยางอิสระโดยทานสามารถใกลชิดกับหมีขาวเพียงแคกระจกกั้น
เทานั้น    

เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานเนื้อยางยอด
อรอยบริการทานดวยเนื้อวากิวญี่ปุน ท่ีแสนนุม  
เนื้อแกะหมัก หรือท่ีเรียกวาเจงกีสขาน  อีกทั้งเนื้อ
หมูคุโรบุตะ หรือหมูดําหมักท้ังนุมและหอม     

                   ใหทานรับประทานอยางไมอ้ัน    
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จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองโอตารุเมืองโอตารุเมืองโอตารุเมืองโอตารุ  เมืองทาข้ึนสินคาที่สําคัญ  ซ่ึงเปนเมืองท่ีสุดแสนโร
แมนติคดวยบรรยากาศโดยรอบ        รวมถึงการตกแตงของบานเรือน สวนใหญไดถูกออกแบบเปน
สไตลตะวันตก ยุครอยปท่ีแลว เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคา
ระหวางประเทศในแถบยุโรป จนไดช่ือวา     wall street of the eastwall street of the eastwall street of the eastwall street of the east     

เดินทางถึงเมืองโอตารุนําทานเขาชม    ยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิ  ซ่ึง
ในยุครอยปที่แลวเปนแหลงรวมของอาคารคลังสินคา
ของบริษัทตางๆ ที่ขนสงจากทาเรือมาเก็บไวตาม
คลังสินคาของตนเอง แตปจจุบันอาคารเหลานี้ไดรับ
การอนุรักษใหเปนสมบัติของชาติเพราะมีประวัติความ
เปนมาท่ีเก่ียวของกับความเจริญรุงเรืองของโอตารุ  
บางอาคารก็ปรับปรุงมาเปนพิพิธภัณฑและบางก็เปน
รานขายของท่ีระลึกตาง ๆ  ใหทานไดเดินเที่ยวชม 
พิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่ งมีอายุเกือบรอยป ทาน
สามารถชมกลองดนตรีที่ สวยงามในรูปแบบตางๆ 
มากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน       

ชมพิพพิิพิ    พิธภัณฑเครื่องแกวพิธภัณฑเครื่องแกวพิธภัณฑเครื่องแกวพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเปาแกวดวยเทคนิคในแบบ
ตางๆก็จะไดเคร่ืองแกวที่ออกมาในรูปแบบและสีสันที่
แตกตางกัน หรือจะชิมขนมที่รานคาตาง ๆ นํามาใหล้ิม
ลองพรอมท้ังเลือกซื้อของที่ระลึกนานาชนิดไดอยาง
เพลิดเพลิน    

    
ค่ําค่ําค่ําค่ํา           รับประทานอาหาร  ณ รานอาหารพื้นเมืองของ

ชาวประมง ในบรรยากาศริมทะ เล ให ท าน
รับประทานอาหารทะเลตางๆ เชน ปลาโทโร สุด
ยอดซาชิมิแหงฮอกไกโด,,,,   หอยเชลลตัวใหญ ยาง
เตาที่อยูหนารานจนหอมกรุน,,,,  ปลาฮกเคะ ยาง
ถานไมพิเศษ,,,,  ไขหอยเมนฮอกไกโด ท่ีมีช่ือเสียงวา
หวานสุด ๆ                                               
นําทานเขาพัก ณ โรงแรม Kiroro Resort Kiroro Resort Kiroro Resort Kiroro Resort     Hotel Hotel Hotel Hotel 
หรือเทียบเทา 

          กอนเขานอนขอเชิญทานแชน้ําแรออนเซนเพื่อ 
          ผอนคลายความเมื่อยลา 
    

    วันวันวันวันอังคารอังคารอังคารอังคาร    ที่ ที่ ที่ ที่ 22223333    ธัธธััธันวาคมนวาคมนวาคมนวาคม    2525252555557777            โอตารุโอตารุโอตารุโอตารุ––––    โนโบริเบท็ส ึโนโบริเบท็ส ึโนโบริเบท็ส ึโนโบริเบท็ส ึ––––    ทะเลสาบโทยะทะเลสาบโทยะทะเลสาบโทยะทะเลสาบโทยะ  
 
08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.            รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

ขอเชิญทานเลนกิจกรรมทาลมหนาวภายในโรงแรม ใหทานไดเลอืกเลนกจิกรรมทีท่านชอบ เชนใหทานไดเลอืกเลนกจิกรรมทีท่านชอบ เชนใหทานไดเลอืกเลนกจิกรรมทีท่านชอบ เชนใหทานไดเลอืกเลนกจิกรรมทีท่านชอบ เชน    
SNOW MOBILE, SNOWBANANA BOATSNOW MOBILE, SNOWBANANA BOATSNOW MOBILE, SNOWBANANA BOATSNOW MOBILE, SNOWBANANA BOATหรือ    SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  (ทานละ 1 กิจกรรม)    
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ออกเดินทางสูเมือง KUTCHANKUTCHANKUTCHANKUTCHAN  ซึ่งเปนเมืองกสิ    
กรรม ชมทองทุงและชมธรรมชาติอันสวยงามของ 
MT.YOTEIMT.YOTEIMT.YOTEIMT.YOTEIซ่ึงมี รูปพรรณสัณฐานสวยงามจนไดช่ือ
วา HOKKAIDO FUJISANHOKKAIDO FUJISANHOKKAIDO FUJISANHOKKAIDO FUJISAN หลังจากนั้น เดินทางสู
สายธารน้ําแรฟุคิดาชิ  ซ่ึงเกิดจากหิมะละลายบน
ยอดเขา YOTEIYOTEIYOTEIYOTEI ไหลผานหินภูเขาไฟจนกลายเปน
สายธารน้ําแรที่อุดมดวยคุณคา โดยสายน้ําหลาย
รอยสายท่ีไหลหลากจากยอดเขาไหลมารวมกันเปน
สายธารที่อยูในสวนญี่ปุนที่แสนสวยงาม  ใหทานได
ล้ิมลองน้ําแรท่ีชาวญี่ปุนดื่มกินกันทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรง ซ่ึงน้ําแรจากที่นี่ไดบรรจุขวดสงขายท่ัว
ประเทศญี่ปุนและไดรับความนิยมเปนอยางย่ิง     
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ ซ่ึงเปน
เมืองออนเซนท่ีอยูระหวางทะเลสาบชิโคทสึและ
ทะเลสาบโทยะซ่ึงเปนเมืองออนเซนที่อยูในอุทยาน
แหงชาติที่สวยงามทามกลางหุบเขานอกจากนี้โนโบ
ริเบ็ทสึยังเปนแหลงน้ําแรออนเซนท่ีมีช่ือเสียงโดง
ดังไปทั่วประเทศญี่ปุนมีนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนเขามา
อาบน้ําแรที่แหลงโนโบริเบ็ทสึท่ีมีคุณสมบัติในการ
รักษาโรค     

เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารท่ีมีบรรยากาศคึกคักแบบตลาดท่ีมีอาหารสดหลากหลายมา
ขายบริการทานดวยปลาแซลมอนยางแบบ CHAN CHAN YAKI ซ่ึงเปนเมนูพื้นเมืองของ
ชาวประมงฮอกไกโด    
นําทานชมจิโกกุดานิหรือหุบผานรกท่ีมีน้ําพุรอนผุดข้ึนมาจากใตดินที่เปนโคลนโดยบอโคลนเดือดนี้
เปนบอโคลนท่ีเกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติและมีอยูท่ัวบริเวณ ซ่ึงทานสามารถเดินชมบอโคลนอยาง
ใกลชิดและสักการะศาลเจาท่ีอยูใกลๆ ซ่ึงชาวบานที่อยูบริเวณนั้นใหความเคารพนับถือกันเปนอยาง
มากมาเปนเวลาหลายช่ัวอายุคน     

    ใหทานสัมผัสประสบการณออนเซนเทาในสายธารน้ําแรธรรมชาติอยางสนกุสนานใหทานสัมผัสประสบการณออนเซนเทาในสายธารน้ําแรธรรมชาติอยางสนกุสนานใหทานสัมผัสประสบการณออนเซนเทาในสายธารน้ําแรธรรมชาติอยางสนกุสนานใหทานสัมผัสประสบการณออนเซนเทาในสายธารน้ําแรธรรมชาติอยางสนกุสนาน 
เดินทางสูทะเลสาปโทยะทะเลสาปโทยะทะเลสาปโทยะทะเลสาปโทยะ หรือโทยะโกะ (Toyako) (Toyako) (Toyako) (Toyako) ซึ่งอยูภายในอุทยานแหงชาติชิค็อทสึ-โทยะและ
อยูระหวางเมืองฮาโกดาเตะและเมืองซัปโปโรทะเลสาบแหงนี้เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ
หลายแสนปท่ีแลว โดยพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงตํ่าโดยมีปากปลองภูเขาไฟบางแหงท่ียังคงครุกรุน
อยูโดยสังเกตไดจากไอน้ํารอนท่ีออกมาเปนควันขาว  ท่ีนี่จึงเปนแหลงทีอาบน้ําแรแชออนเซ็น    
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ช้ันเยี่ยม นักทองเที่ยวและชาวโลกรูจักโทยะโกะมากข้ึนเม่ือมีการจัดประชุมกลุม    
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 G8 G8 G8 ข้ึนที่นี่เมื่อป 2551 ยอดภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) (Usuzan) (Usuzan) (Usuzan) ซ่ึงเปนภูเขาไฟท่ีทําให
เกิดทะเลสาปโทยะข้ึนมา จากหลักฐานพบวาภูเขาไฟลูกนี้มีการประทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ป ดังนั้น
จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของพื้นท่ีแถบนี้อยางตอเนื่อง 

เย็นเย็นเย็นเย็น         เดินทางสูท่ีพักโรงแรม KOHANTEI KOHANTEI KOHANTEI KOHANTEI หรือเทียบเทา ซึ่งอยูริมทะเลสาบโทยะ ใหทานไดเดินเลนริม
ทะเลสาบตามอัธยาศัย    

19191919:00 น.00 น.00 น.00 น.        รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ณ โรงแรมท่ีพัก    
    

    

วันวันวันวันพุพพุุพุธธธธ    ที่ ที่ ที่ ที่ 22224444    ธัธธััธันวาคมนวาคมนวาคมนวาคม    2525252555557777                    ทะเลสาบโทยะทะเลสาบโทยะทะเลสาบโทยะทะเลสาบโทยะ    ----    ซัปโปโรซัปโปโรซัปโปโรซัปโปโร    
 
08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.           รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
        นําทานเดินทางสูซัปโปโร 
เที่ยง เที่ยง เที่ยง เที่ยง             รับประทานอาหารเท่ียง ณ ตลาดปลาซัปโปโร  บริการดวยขาวหนาปลาดิบฮอกไกโดท่ีแสนหวาน 
  หรือจะเปนปลาหิมะยางมิโสะท่ีนุมนวล จากนั้นนําทานศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการตลาดปลาของ 

เมืองซึ่งเต็มไปดวยอาหารทะเลสดเชน ปูยักษฮอกไกโด, ปลาฮอกเคะและอาหารทะเลสารพัดชนิดที่ 
ทานสามารถซ้ือหาเปนของฝากได 

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสูใจกลางเมืองซัปโปโร ชมสวนโอโดริสวนโอโดริสวนโอโดริสวนโอโดริที่รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา
มากมาย อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยในบริเวณเดียวกันนั้นมี  TV TOWTV TOWTV TOWTV TOWERERERERซึ่ง
กอสรางดวยเหล็กทาสีแดง และสรางเสร็จในป ค.ศ. 1958 ดวยความสูง    147.2 147.2 147.2 147.2 เมตร และจุดชมวิว
อยูที่ความสูง 90.38 90.38 90.38 90.38 เมตร   จากนั้นอิสระชอปปงสินคาบริเวณถนนโอโดริ    
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11118888.00000000    น.น.น.น.        รับประทานอาหารคํ่าที่ ร าน Otarutei Otarutei Otarutei Otarutei 

Susukino Susukino Susukino Susukino  เปนรานแบบ อิซากายะ ที่ชาว
ญี่ปุนจะมาสังสรรคดื่มกินกันหลังเลิกงาน 
บริการทานดวยซูชิ, , , , หมอไฟ, , , , เทมปุระ และ
เครื่องดื่มหลากหลายท่ีบริการทานไมอ้ัน    
เขาพัก  ณ  MITSUI GARDEN HOTEL MITSUI GARDEN HOTEL MITSUI GARDEN HOTEL MITSUI GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา     

 

วันวันวันวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีพฤหัสบดีพฤหัสบดี    ที่ที่ที่ที่    25252525    ธัธธััธันวาคมนวาคมนวาคมนวาคม    2525252555557777            ซัปโปโร  ซัปโปโร  ซัปโปโร  ซัปโปโร   
    
08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.    รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม    
นําทานชม ตึกรัฐบาลเกาตึกรัฐบาลเกาตึกรัฐบาลเกาตึกรัฐบาลเกาของเมืองซัปโปโร ซ่ึงในอดีต
เคยใชเปนกองอํานวยการของขาหลวงใหญและเปน
ตึกที่สูงที่สุดของเมือง  โดยตัวอาคารภายนอกนั้นไดใช
อิฐแดงเปนวัสดุในการกอสรางซึ่งดูแลวสวยแปลกตา
ปจจุบันภายในตึกไดจัดเปนพิ พิธภัณฑ ท่ีรวมรวบ
เรื่องราวประวัติความเปนมาตางๆของเมืองซัปโปโร 
รวมไปถึงเมืองตางๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกดวย    

จากนั้นนําทานเดินทางสู MITSUI OUTLETS ที่มีแบรนดเนมตาง ๆ ใหทานไดเลือกซ้ือหาเชน 
Coach, Seiko, Michael Kors, Armani, Ralph Lauren และอื่นๆอีกมากมาย 

12.0012.0012.0012.00    น.น.น.น.        รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
เมื่อไดเวลาแลวนําทานเดินทางกลับสูซัปโปโร 

11119999.00.00.00.00    น.น.น.น.         รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคารบริการทานรับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคารบริการทานรับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคารบริการทานรับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคารบริการทาน
ดวยปูชื่อดัง 3 ชนิดดวยปูชื่อดัง 3 ชนิดดวยปูชื่อดัง 3 ชนิดดวยปูชื่อดัง 3 ชนิด ของ ฮอกไกโดไดแก ปูขน,ปูขน,ปูขน,ปูขน, 
ปูยักษทาราบะและปูซูไวปูยักษทาราบะและปูซูไวปูยักษทาราบะและปูซูไวปูยักษทาราบะและปูซูไว ใหทานไดล้ิมลองไดอยาง
ไมอ้ัน  นอกจากนี้ ยังบริการทานดวยชาบูหมูสไลด
ที่นุมล้ินอีกดวยและปดทายดวยไอศครีมท่ีหอมหวาน    
เขาพัก  ณ  MITSUI GARDEN HOTEL MITSUI GARDEN HOTEL MITSUI GARDEN HOTEL MITSUI GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา    
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วันวันวันวันศุกร ศุกร ศุกร ศุกร ที่ทีท่ี่ที่    26262626    ธัธธััธันวาคมนวาคมนวาคมนวาคม    2525252555557777            ซัปโปโร  ซัปโปโร  ซัปโปโร  ซัปโปโร  ––––    กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
 
07.0007.0007.0007.00    น.น.น.น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
10.4510.4510.4510.45    น.น.น.น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยเท่ียวบินท่ี TG 671 TG 671 TG 671 TG 671     

ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 50 นาที    
16.16.16.16.35353535    น.น.น.น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ    
    

    

****การเดินทางทองเท่ียวฮอกไกโดเปนการเดินทางชมธรรมชาติ ซ่ึงบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลง
รายการในกรณีที่เกิดอากาศเปล่ียนแปลงหรือเกิดเหตุการณใดๆ โดยมิคาดคิด    

 ท้ังนี้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของทุกทานเปนสําคัญ****    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
**สิทธิพิเศษ เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย  รับบัตรกํานัลเซ็นทรัล 1,000 บาท                                               

เมื่อซื้อแพ็กเก็จ Hokkaido In Winter ครบทุก 100,000 บาท ตอเซลลสลิป 

** เง่ือนไขเปนไปตามที่กําหนด  กรุณาตรวจสอบขอกําหนด และเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จุดขาย 

 

 
 
 

อตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิาร    
 
สําหรบัการเดนิทาง 25สําหรบัการเดนิทาง 25สําหรบัการเดนิทาง 25สําหรบัการเดนิทาง 25    ทานขึ้นไปทานขึ้นไปทานขึ้นไปทานขึ้นไป    ราราราราคา ตอทาน คา ตอทาน คา ตอทาน คา ตอทาน ((((บาทบาทบาทบาท))))    

ผูใหญพักหองคู ราคาทานละ    88884444,555500000000    บาท    

พักหองเดี่ยว ราคาทานละ    96969696,,,,250250250250 บาท    

เด็ก ไมมีเตียงเสริม (อายุ 2–10 ป)                                             80808080,400,400,400,400 บาท 

บริษัททัวรเอื้องหลวง ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา    
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อตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวม    
    

1. บัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับ  (กรุงเทพฯ – ซัปโปโร - กรุงเทพฯ ) 
เดินทางช้ันประหยัดราคาหมูคณะสะสมไมล Royal Orchid Plus ได 50% 

2. ภาษีสนามบิน และ คาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิง 
(อาจมีการเรียกเก็บเพ่ิม กรณีมีการเปล่ียนแปลงของคาธรรมเนียมเช้ือเพลิง) 

3. ที่พัก 5  คืน และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. รถบริการรับ-สง สนามบิน -โรงแรม ตลอดจนนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
6. คาทิปพนักงานขับรถ 
7. มัคคุเทศกชาวไทยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ((((ไมรวมคาทิปไมรวมคาทิปไมรวมคาทิปไมรวมคาทิป))))    
8. ประกันอุบัติเหตุ ( ข้ันพื้นฐาน ) วงเงินทานละ 1,000,000  บาท ( สําหรับผูที่อายไุมเกิน 70 ป )       

เง่ือนไขตองเปนไปตามท่ีบริษัทประกันกําหนด 
9. สัมภาระน้ําหนัก ไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม  สําหรับช้ันประหยัด (หมูคณะ ) ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ี

กําหนดสวนเกินมีคาระวางประมาณ กิโลกรัมละ 820 บาท 
10.  ภาษีหัก ณ ที่จาย  3 %   และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 

 

อตัรานีไ้มรวมอตัรานีไ้มรวมอตัรานีไ้มรวมอตัรานีไ้มรวม 
 

1. คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทางคาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ  คาโทรศัพท  
คาซักรีด และ มินิบาร เปนตัน 

2. คาทิปมัคคุเทศกชาวไทย  

 

เงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงินเงือ่นไขการชําระเงิน    
    

1. ชําระมัดจํา  ทานละ 10,000  บาท ภายใน  3 วัน หลังจากวันสํารองที่นั่ง 
2. ชําระเงินสวนที่เหลือ ภายใน  30 วันกอนการเดินทาง  

 
 

วิธกีารชําระเงินวิธกีารชําระเงินวิธกีารชําระเงินวิธกีารชําระเงิน    
 

1. ชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิตที่ทัวรเอื้องหลวง สํานักงานหลานหลวง 
2. ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชี บริษัท ทัวรเอ้ืองหลวง จํากัด                                               

บัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย   เลขท่ีบญัชี 612-2-04559-3                                                    
กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือผูเดินทาง และหมายเลขโทรศัพท เพื่อเปนหลักฐานการชําระเงิน  
อีเมล    E-mail : sales@toureurngluang.com   หรือทางโทรสาร   02-2887158 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทางเง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทางเง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทางเง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง    

 
1. การบอกยกเลิกการเดินทาง บ.ทัวรเอื้องหลวง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด  
2. หากมีการยกเลิกการเดินทางจะตองแจงเอ้ืองหลวง ไมนอยกวา  30 วัน กอนการเดินทาง           

มิฉะนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวากรณีใด ๆ  
3. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน 
4. หากทานยกเลิกรายการทองเที่ยวกอนที่รายการจะสิ้นสุดลง จะถือวาทานสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น

การคืนเงินไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง เปล่ียนแปลงกําหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู

สํารองการเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีกําหนด ( 25 ทาน )  
 
           

เง่ือนไขและขอกําหนดอืน่ ๆเง่ือนไขและขอกําหนดอืน่ ๆเง่ือนไขและขอกําหนดอืน่ ๆเง่ือนไขและขอกําหนดอืน่ ๆ    
 

1. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือหามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

2. เมื่อออกบัตรโดยสารแลวไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือ/ เสนทาง/ วนัเดินทาง หรือเล่ือนช้ัน  การเดินทางหมูคณะ
กับทางบริษัท ฯ ตองเดินทางไป- กลับ พรอมกันตามกําหนดเทานั้น   

3. กรณีที่จํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีกําหนด บริษัท ทัวรเอื้องหลวง ขอสงวนสิทธ์ิในการปล่ียนแปลง
วันเดินทาง หรือ ราคาตามความเหมาะสม 
 

**ดําเนินการโดยผูประกอบธุรกจินําเท่ียวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขท่ี 11/06687** 

 


