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WINTERWINTERWINTERWINTER    inininin    HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO HOKKAIDO     
    

เอื้องหลวงขอเอื้องหลวงขอเอื้องหลวงขอเอื้องหลวงขอเชญิเชญิเชญิเชญิทานทานทานทานพบกบัปยุพบกบัปยุพบกบัปยุพบกบัปยุหมิะอนัออนนุมหมิะอนัออนนุมหมิะอนัออนนุมหมิะอนัออนนุม    
ที่ฮอกไกโด เมืองที่ฮอกไกโด เมืองที่ฮอกไกโด เมืองที่ฮอกไกโด เมืองหนาวหนาวหนาวหนาวที่ที่ที่ที่อบอวอบอวอบอวอบอวลลลลไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติไปดวยเสนหแหงสสีนัและธรรมชาติ    

( 6วนั/5( 6วนั/5( 6วนั/5( 6วนั/5คนืคนืคนืคนื    )))) 
เดนิทางระหวางวนัที ่ 4เดนิทางระหวางวนัที ่ 4เดนิทางระหวางวนัที ่ 4เดนิทางระหวางวนัที ่ 4----10 ธนัวาคม 255710 ธนัวาคม 255710 ธนัวาคม 255710 ธนัวาคม 2557    

    

    
โอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิโอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิโอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิโอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิ    พรอมอาหารทะเลเลศิรสพรอมอาหารทะเลเลศิรสพรอมอาหารทะเลเลศิรสพรอมอาหารทะเลเลศิรส    

สนกุสนาสนกุสนาสนกุสนาสนกุสนานนนนกบักบักบักบักจิกรรมหมิะทากจิกรรมหมิะทากจิกรรมหมิะทากจิกรรมหมิะทาลมหนาวลมหนาวลมหนาวลมหนาว    
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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วันวันวันวันพฤหัสบดี พฤหัสบดี พฤหัสบดี พฤหัสบดี ที่ที่ที่ที่    4 ธันวาคม 25574 ธันวาคม 25574 ธันวาคม 25574 ธันวาคม 2557        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      

    23.5523.5523.5523.55    น.น.น.น.    ออกเดินทางสูฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน    TG670 TG670 TG670 TG670  ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 15 นาที    
 

วันศุกร ที่ วันศุกร ที่ วันศุกร ที่ วันศุกร ที่ 5 ธันวาคม 25575 ธันวาคม 25575 ธันวาคม 25575 ธันวาคม 2557            ชิโตเสะ ชิโตเสะ ชิโตเสะ ชิโตเสะ ––––    โนโบริเบ็ทสึ โนโบริเบ็ทสึ โนโบริเบ็ทสึ โนโบริเบ็ทสึ ––––    ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบโทยะ ––––    รุซุรุซุรุซุรุซุสึสสึึสึ     
 

    

08.1008.1008.1008.10    น.น.น.น.    ถึง สนามบินชิโตเซะ สนามบินชิโตเซะ สนามบินชิโตเซะ สนามบินชิโตเซะ  ขอตอนรับทุกทาน      
สูเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน  นําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ 

    จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึโนโบริเบทสึโนโบริเบทสึโนโบริเบทสึ 
ซ่ึงเปนเมืองที่อยูระหวางทะเลสาบชิโคทสึและ
ทะ เลสาบโทยะ โนโบริ เบทสึ  เปน เ มือง                    
ออนเซนอยูในอุทยานแหงชาติ ที่สวยงาม
ทามกลาง  หุบเขา  นอกจากนี้โนโบริเบ็ทสึ 
ยังเปนแหลงน้ําแรออนเซนที่มีช่ือเสียงโดงดัง
ไปทั่วประเทศญี่ปุน  มีนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน
เขามาอาบน้ําแรที่แหลงโนโบริเบ็ทสึ  โดยเช่ือ
วามีคุณสมบัติในการรักษาโรคทานยังสามารถ
สัมผัสประสบการณออนเซนเทาในสายธาร
น้ําแรธรรมชาติอยางสนุกสนาน 

                   นําทานชมจิโกกุดานิหรือหุบผานรกท่ีมีน้ําพุ
รอนผุดข้ึนมาจากใตดินที่เปนโคลน โดยบอ
โคลนเดือดนี้เปนบอโคลนท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและมีอ ยู ทั่ วบริ เ วณ และกราบ
สักการะศาลเจาอันเปนที่ เคารพนับถือของ
ชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณนั้น มาเปนเวลา
หลายช่ัวอายุคน                            

 

เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง   รับประทานอาหารเ ท่ียง ณ ภัตตาคารที่มี
บรรยากาศคึกคักแบบตลาดสด มีอาหารทะเล
ห ล ากหลายมาข าย   บ ริ ก า รท า น ด ว ย
ปลาแซลมอนยางแบบ CHAN CHAN YAKI ซ่ึง
เปนเมนูพื้นเมืองของชาวประมงฮอกไกโด    

                   จากนั้นนําทานเดินทางสูทะเลสาปโทยะทะเลสาปโทยะทะเลสาปโทยะทะเลสาปโทยะ หรือโทยะโกะ (Toyako) (Toyako) (Toyako) (Toyako) ซึ่งอยูภายในอุทยาน
แหงชาติค็อทสึ-โทยะ และอยูระหวางเมืองฮาโกดาเตะและเมืองซัปโปโร  ทะเลสาบแหงนี้



3 
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 

 

เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปท่ีแลว พื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงๆตํ่าๆและ
มีปากปลองภูเขาไฟบางแหงท่ียังคงคุกรุนอยู สังเกตไดจากไอน้ํารอนที่ออกมาเปนควันขาว 
ท่ีนี่จึงเปนแหลงที่อาบน้ําแรแชออนเซ็นช้ันเย่ียม     นักทองเที่ยวไดรูจักโทยะโกะมากข้ึน เมื่อ
มีการจัดประชุมกลุมประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8G8G8G8 ข้ึนท่ีนี่เม่ือป2551  นอกจากนี้ยังมียอด
ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) (Usuzan) (Usuzan) (Usuzan) ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ทําใหเกิดทะเลสาปโทยะ จากหลักฐานพบวาภูเขาไฟ
ลูกนี้มีการประทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ป ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของพื้นท่ี
แถบนี้อยางตอเนื่อง  นําทานชมทิวทัศนโดยรอบของทะเลสาบ จากนนั้นนําทานเดินทางสู
เมือง Rusutsu Rusutsu Rusutsu Rusutsu เมืองที่ทานสามารถมาเยี่ยมเยือนไดทุกฤดู เปนเมืองที่มีธรรมชาติอุดม
สมบูรณและสวยงามโดยเฉพาะอยางย่ิงในฤดูหนาวที่นี่จะเปนเมืองที่มีช่ือเสียงในการมาเลน
กิจกรรมทางหิมะ     

                  จากนั้นนําทานเขาพักโรงแรมรูสัทสึ สกีรีสอรท    หรือเทียบเทา    
                      ขอเชิญทานเลนกิจกรรมทาลมหนาวภายใน

โรงแรม ใหทานไดเลือกเลนกิจกรรมที่ทานใหทานไดเลือกเลนกิจกรรมที่ทานใหทานไดเลือกเลนกิจกรรมที่ทานใหทานไดเลือกเลนกิจกรรมที่ทาน
ชอบ เชนชอบ เชนชอบ เชนชอบ เชน    SNOW MOBILE,SNOW MOBILE,SNOW MOBILE,SNOW MOBILE,     SNOW  BANANA SNOW  BANANA SNOW  BANANA SNOW  BANANA 
BOATBOATBOATBOAT    หรือ    SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  SNOW RAFTING      

                  ((((ทานละ 1 กิจกรรม)    
เย็นเย็นเย็นเย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพัก    
                       

    
 
 
 

วันเสาร ที่ 6 ธันวาคม 2557วันเสาร ที่ 6 ธันวาคม 2557วันเสาร ที่ 6 ธันวาคม 2557วันเสาร ที่ 6 ธันวาคม 2557            รูสัทสึรูสัทสึรูสัทสึรูสัทสึ    ––––    บิเอะ บิเอะ บิเอะ บิเอะ ----    โซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียว    
    

08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
    จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองบิเอะเมืองบิเอะเมืองบิเอะเมืองบิเอะ เมืองแหงทองทุงท่ีมีเนินเขาเล็ก ๆ สูงตํ่าสลับกันไปมา        

ในฤดูรอนเกษตรกรจะทําการเพาะปลูกพืชผักนานาชนิด  เมื่อชมจากที่สูงจะมีสีสันสลับกันไปมา
ตามชนิดของพืชผักจนไดรับการขนานนามวา ทุง PATCHWORK PATCHWORK PATCHWORK PATCHWORK เพราะสวยงามคลายศิลปะการ  
ตอผานั่นเอง  นอกจากนี้หมูบานเมืองบิเอะ ยังไดช่ือวาเปนหมูบานที่สวยท่ีสุดในญี่ปุนอีกดวย     
ในฤดูหนาวเมืองบิเอะจะมีหิมะท่ีขาวสะอาดปกคลุมเนินเขาตาง ๆ กลายเปนโลกสีขาวบริสุทธิ์ที่ 
หมดจดงดงาม 
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เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง    รับประทานอาหาร ณ รานปลาไหลญี่ปุนยางท่ีนุมนวลและหอมกรุน  หรือทานอาจเลือกเปน    

ขาวหนาเทมปุระกุงตัวใหญพิเศษ กรอบอรอย มาพรอมน้ําซอสท่ีกลมกลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซังอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซังอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซังอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแหงชาติท่ีใหญท่ีสุดของญี่ปุน ต้ังอยูใน
พื้นท่ีตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด 2,3092,3092,3092,309 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูใจกลาง
ขุนเขาและถูกโอบลอมดวยธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิ      
เดินทางสูเมืองโซอุนเคียวเมืองโซอุนเคียวเมืองโซอุนเคียวเมืองโซอุนเคียวหมูบานเล็กๆ แสนนารักท่ีอยูทามกลางหุบผาสูงในอุทยานแหงชาติ     
ไดเซ็ทสึซัง  นอกจากนี้โซอุนเคียวยังยังเปนแหลงน้ําแรออนเซนที่มีช่ือเสียงโดงดังอีกแหงของ
ญี่ปุนแตละปจะมีนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนนับลาน  เขามาตากอากาศแชน้ําแรรักษาสุขภาพและบํารุง
ผิวพรรณ  นําทานชมน้ําตกที่มีช่ือเสียงสองแหงคือ น้ําตกกิงกะน้ําตกกิงกะน้ําตกกิงกะน้ําตกกิงกะ หรือน้ําตกแมน้ําสีเงินที่ในฤดูรอน
จะไหลเปนเสนสีขาวเล็กๆ ไขวไปมาคลายเสนดาย  และน้ําตกริวเซน้ําตกริวเซน้ําตกริวเซน้ําตกริวเซหรือ น้ําตกดาวตกท่ีไหลบาเปน
สายออกมาจากซอกผาดูคลายดาวตก     
นําทานเขาพัก  ณ โรงแรมในสกีรีสอรท โรงแรมระดับหาดาวหรือเทียบเทา ท่ีอยูทามกลางอุทยาน
แหงชาติแมน้ําอิชิคาริและหุบผา    
    
 

ค่ํา   ค่ํา   ค่ํา   ค่ํา       รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พั ก ใหท าน
รับประทาน เนื้อวากิวที่แสนนุม อีกท้ังเทมปุระทอด
รอนๆ กรุบกรอบและอื่นๆ อีกมากมาย    
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กอนเขานอน ขอแนะนําใหทานแชน้ําแรออนเซนของโรงแรม โดยเฉพาะบอกลางแจงที่มีอยู
ทามกลางธรรมชาติปาเขา  อันเปนประสบการณที่นาประทับใจอยางย่ิง    

 

วันอาทิตย ที่ 7 ธันวาคม 2557วันอาทิตย ที่ 7 ธันวาคม 2557วันอาทิตย ที่ 7 ธันวาคม 2557วันอาทิตย ที่ 7 ธันวาคม 2557        โซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียวโซอุนเคียว    ––––    สวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอะะะะซซซซะฮิยะมะะฮิยะมะะฮิยะมะะฮิยะมะ    ––––    โอตารุโอตารุโอตารุโอตารุ    
 
08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.    รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองอเมืองอเมืองอเมืองอะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะะซะฮิยะมะซึ่งเปนเมืองใหญและเปนปากทางสูภาคเหนือและตะวันออก
ของฮอกไกโด  ระหวางการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของชนบท ทั้งทองทุงและเทือกเขาที่
สูงและสงางามแปลกตากวาทางเกาะฮอนชู  โดยชาวญี่ปุนเองก็นิยมขับรถชมธรรมชาติ ซ่ึงเปน
แนวทางของการเท่ียวชมฮอกไกโดอีกแบบหนึ่ง      

จากนั้นเขาชม สวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอสวนสัตวอะะะะซซซซะะะะฮิยฮิยฮิยฮิยะะะะมมมมะะะะ
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 รานเนื้ อย าง    
ยอดอรอยบริการทานดวยเนื้อวากิวญี่ปุนที่แสนนุม  
เนื้อแกะหมัก หรือที่ เรียกวาเจงกีสขาน  อีกท้ัง  
เนื้อหมูคุโรบุตะ หรือหมูดําหมักทั้งนุมและหอม     

                  ใหทานรับประทานอยางไมอั้น    
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จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองโอตารุเมืองโอตารุเมืองโอตารุเมืองโอตารุ  เมืองทาข้ึน
สินคาท่ีสําคัญ  ซึ่งเปนเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติคดวย
บรรยากาศโดยรอบ        รวมถึงการตกแตงของบานเรือน 
สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตก ยุครอยป   
ที่แลว เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก
การทําการคาระหวางประเทศในแถบยุโรป จนไดช่ือวา     
wall street of the eastwall street of the eastwall street of the eastwall street of the east เดินทางถึงเมืองโอตารุ     
นําทานเขาชม    ยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิ  ซ่ึงในยุครอยปท่ีแลวเปน
แหลงรวมของอาคารคลังสินคาของบริษัทตางๆ ท่ีขนสง
จากทาเรือมาเก็บไวตามคลังสินคาของตนเอง แต
ปจจุบันอาคารเหลานี้ไดรับการอนุรักษใหเปนสมบัติของ
ชาติเพราะมีประวัติความเปนมาท่ีเก่ียวของกับความ
เจริญรุงเรืองของโอตารุ  บางอาคารก็ปรับปรุงมาเปน
พิพิธภัณฑและบางก็เปนรานขายของท่ีระลึกตาง ๆ  ให
ทานไดเดินเที่ยวชม พิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรี ซ่ึงมีอายุ
เกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีที่สวยงามใน
รูปแบบตางๆ มากมายที่ ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน       

    
 ชมพิพิธภัณฑเครื่องแกวพิพิธภัณฑเครื่องแกวพิพิธภัณฑเครื่องแกวพิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเปาแกวดวย

เทคนิคในแบบตางๆก็จะไดเคร่ืองแกวที่ออกมาใน
รูปแบบและสีสันที่แตกตางกัน หรือจะชิมขนมที่
รานคาตาง ๆ นํามาใหล้ิมลองพรอมทั้งเลือกซ้ือของ
ที่ระลึกนานาชนิดไดอยางเพลิดเพลิน    

    
ค่ําค่ําค่ําค่ํา           รับประทานอาหาร  ณ รานอาหารพื้นเมืองของ

ชาวประมง ในบรรยากาศริมทะ เล ให ท าน
รับประทานอาหารทะเลตางๆ เชน ปลาโทโร      
สุดยอดซาชิมิแหงฮอกไกโด,,,,   หอยเชลลตัวใหญ 
ยางเตาที่อยูหนารานจนหอมกรุน,,,,  ปลาฮกเคะ 
ยางถานไม พิ เศษ ,,,,  ไขหอยเมนฮอกไกโด ที่มี
ช่ือเสียงวาหวานสุด ๆ                                               
นําทานเขาพัก ณ โรงแรม Authen Otaru Hotel Authen Otaru Hotel Authen Otaru Hotel Authen Otaru Hotel 
หรือเทียบเทา 
กอนเขานอนขอเชิญทานแชน้ําแรออนเซนเพื่อ 
ผอนคลายความเมื่อยลาและเพื่อสุขภาพ 
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    วันจนัทร ที่ 8 ธนัวาคม 2557วันจนัทร ที่ 8 ธนัวาคม 2557วันจนัทร ที่ 8 ธนัวาคม 2557วันจนัทร ที่ 8 ธนัวาคม 2557        โอตาร ุโอตาร ุโอตาร ุโอตาร ุ–    ซปัโปโร ซปัโปโร ซปัโปโร ซปัโปโร   
 
00008.008.008.008.00    น.น.น.น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเขานําทานเขานําทานเขานําทานเขาชมชมชมชม“โรงงานช็อกโกแล็ตโรงงานช็อกโกแล็ตโรงงานช็อกโกแล็ตโรงงานช็อกโกแล็ต” ที่ทีท่ี่ที่
หมูบานอิหมูบานอิหมูบานอิหมูบานอิชิยะชิยะชิยะชิยะ ซ่ึงเปนแหลงผลิตช็อกโกแล็ต
ที่มี ช่ือเสียงท่ีสุดของญี่ปุน ทานสามารถ
เลือกซ้ือช็อกโกแล็ตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของที่นี่ได
นั้ น คือ “ช็อกโกแล็ช็อกโกแล็ช็อกโกแล็ช็อกโกแล็ตสี ขาวแดคนรักตสี ขาวแดคนรักตสี ขาวแดคนรักตสี ขาวแดคนรัก ” ” ” ” 
(Shiroi Koibito) หรือเดินถายรูปเปนที่
ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแตงดวย
สวนสวยงามสไตลยุโรป   

    
เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ตลาดปลาซัปโปโร 

ใหทานรับประทานขาวหนาปลาดิบฮอกไกโดท่ีแสนหวาน หรือจะเปนปลาหิมะยางมิโสะท่ีนุมนวล 
จากนั้นนําทานศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการตลาดปลาของเมืองซ่ึงเต็มไปดวยอาหารทะเลสด เชน    
ปูยักษฮอกไกโด , ปลาฮอกเคะ และอาหารทะเลสารพัดชนิด ที่ทานสามารถซ้ือหาเปนของฝากได    
    

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูใจกลางเมืองซัปโปโร  ชมสวนโอโดริสวนโอโดริสวนโอโดริสวนโอโดริ ที่รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา
มากมาย  อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย    ในบริเวณเดียวกันนั้นมี  TV TOWER TV TOWER TV TOWER TV TOWER ซึ่ง
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    
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11118888.00000000    น.น.น.น.    รับประทานอาหารคํ่าที่ราน Otarutei Susukino Otarutei Susukino Otarutei Susukino Otarutei Susukino  
เปนรานแบบ อิซากายะ ท่ีชาวญี่ปุนจะมาสังสรรค 
ดื่มกินกันหลังเลิกงาน บริการทานดวยซูชิ, , , , หมอไฟ, , , , 
เทมปุระ และเครื่องด่ืมหลากหลาย        ที่บริการทาน
อยางไมอ้ัน      

                                                                  เขาพัก  ROYTON SAPPORO HOTEL ROYTON SAPPORO HOTEL ROYTON SAPPORO HOTEL ROYTON SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา     
    
    
    

วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557                ซัปโปโรซัปโปโรซัปโปโรซัปโปโร    
 

08.00    รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม    
นําทานชม ตึกรัฐบาลเกา ตึกรัฐบาลเกา ตึกรัฐบาลเกา ตึกรัฐบาลเกา ของเมืองซัปโปโร ซ่ึงในอดีต
เคยใชเปนกองอํานวยการของขาหลวงใหญและเปนตึกท่ี
สูงท่ีสุดของเมือง  โดยตัวอาคารภายนอกนั้นไดใช     
อิฐแดงเปนวัสดุในการกอสรางซ่ึงดูแลวสวยแปลกตา  
ปจจุบันภายในตึกไดจัดเปนพิพิธภัณฑที่รวมรวบเรื่องราว
ประวัติความเปนมาตางๆ  ของเมืองซัปโปโร รวมไปถึง
เมืองตางๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกดวย     
จากนั้นนําทานเดินทางสู MITSUI OUTLETS ท่ีมีสินคา

แบรนดเนมตาง ๆ ใหทานไดเลือกซื้อหาเชน Coach, Seiko, Michael Kors, Armani, Ralph Lauren 
และอื่นๆอีกมากมาย  

12.0012.0012.0012.00    นนนน....    รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคารเมื่อไดเวลาแลว 
 นําทานเดินทางกลับสูซัปโปโร 
         อิสระตามอัธยาศัย  

18.0018.0018.0018.00    น.น.น.น. รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร        บริการทานบริการทานบริการทานบริการทาน
ดวยปูชื่อดัง 3 ชนิดดวยปูชื่อดัง 3 ชนิดดวยปูชื่อดัง 3 ชนิดดวยปูชื่อดัง 3 ชนิด ของ ฮอกไกโดไดแก ปูขน, ปูขน, ปูขน, ปูขน,             
ปูยักษทาราบะปูยักษทาราบะปูยักษทาราบะปูยักษทาราบะ        และปูซูไวและปูซูไวและปูซูไวและปูซูไว ใหทานได ล้ิมลองได
อยางไมอั้น  นอกจากนี้ ยังบริการทานดวยชาบูหมู
สไลดที่นุมล้ินอีกดวยและปดทายดวยไอศครีมท่ีหอม
หวาน    
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วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557        ซัปโปโร  ซัปโปโร  ซัปโปโร  ซัปโปโร  ––––    กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยเท่ียวบินท่ี TG 671  TG 671  TG 671  TG 671      

ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 50 นาที 
16....35 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 
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อตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิาร    
 
สําหรบัการเดนิทาง 25ทาสําหรบัการเดนิทาง 25ทาสําหรบัการเดนิทาง 25ทาสําหรบัการเดนิทาง 25ทานขึน้ไปนขึน้ไปนขึน้ไปนขึน้ไป    ราคา ตอทาน ราคา ตอทาน ราคา ตอทาน ราคา ตอทาน ((((บาทบาทบาทบาท))))    

ผูใหญพักหองคู ราคาทานละ    84848484,,,,555500000000 บาท    

พักหองเดี่ยว ราคาทานละ    95959595,,,,950950950950 บาท    

เด็ก ไมมีเตียงเสริม (อายุ 2–10 ป)                                             80808080,,,,444400000000 บาท 

    
บริษัททัวรเอื้องหลวง ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา    

    

    

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  
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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 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทางเง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทางเง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทางเง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง    
 

1. การบอกยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวรเอื้องหลวง ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทั้งหมด  
2. หากมีการยกเลิกการเดินทางจะตองแจงเอ้ืองหลวง ไมนอยกวา  30 วัน กอนการเดินทาง           

มิฉะนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใด 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** 

 
 
 


