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    HHHHOKKAIDOOKKAIDOOKKAIDOOKKAIDO    
 

SAPPORO SAPPORO SAPPORO SAPPORO WINTER FUN & WINTER FUN & WINTER FUN & WINTER FUN & SNOW FESTIVAL 2016SNOW FESTIVAL 2016SNOW FESTIVAL 2016SNOW FESTIVAL 2016    
พบกบัความสนกุสนานทามกลางความหนาวเยน็ กบัเทศกาลหมิะระดับโลก พบกบัความสนกุสนานทามกลางความหนาวเยน็ กบัเทศกาลหมิะระดับโลก พบกบัความสนกุสนานทามกลางความหนาวเยน็ กบัเทศกาลหมิะระดับโลก พบกบัความสนกุสนานทามกลางความหนาวเยน็ กบัเทศกาลหมิะระดับโลก     

เดนิทาง เดนิทาง เดนิทาง เดนิทาง 10101010    ----    16 กมุภาพนัธ  255916 กมุภาพนัธ  255916 กมุภาพนัธ  255916 กมุภาพนัธ  2559    
                                                                

• สะดวกสบายบนิตรงสูสะดวกสบายบนิตรงสูสะดวกสบายบนิตรงสูสะดวกสบายบนิตรงสูฮอกไกโดดวยสายการบนิไทยฮอกไกโดดวยสายการบนิไทยฮอกไกโดดวยสายการบนิไทยฮอกไกโดดวยสายการบนิไทย    

• ตืน่ตากบัความอลงัการของงานเทศกาลหมิะระดบัโลกตืน่ตากบัความอลงัการของงานเทศกาลหมิะระดบัโลกตืน่ตากบัความอลงัการของงานเทศกาลหมิะระดบัโลกตืน่ตากบัความอลงัการของงานเทศกาลหมิะระดบัโลก    2016 ครั้2016 ครั้2016 ครั้2016 ครั้งที ่67งที ่67งที ่67งที ่67    

• สนกุสนานกบักจิกรรมทาลมหนาว สนกุสนานกบักจิกรรมทาลมหนาว สนกุสนานกบักจิกรรมทาลมหนาว สนกุสนานกบักจิกรรมทาลมหนาว SNOW MOBILE , SNOW BANANA SNOW MOBILE , SNOW BANANA SNOW MOBILE , SNOW BANANA SNOW MOBILE , SNOW BANANA     

BOAT BOAT BOAT BOAT หรือ หรือ หรือ หรือ SNOW RAFTINGSNOW RAFTINGSNOW RAFTINGSNOW RAFTING    

• ชมแหลงเพาะพนัธุเหด็หอมชติาเกะชมแหลงเพาะพนัธุเหด็หอมชติาเกะชมแหลงเพาะพนัธุเหด็หอมชติาเกะชมแหลงเพาะพนัธุเหด็หอมชติาเกะ        พรอมจบิกาแฟรมิมหาสมทุรแปซฟิคพรอมจบิกาแฟรมิมหาสมทุรแปซฟิคพรอมจบิกาแฟรมิมหาสมทุรแปซฟิคพรอมจบิกาแฟรมิมหาสมทุรแปซฟิค    

• เทศกาลโคมหมิะ ณ โอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิเทศกาลโคมหมิะ ณ โอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิเทศกาลโคมหมิะ ณ โอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิเทศกาลโคมหมิะ ณ โอตารเุมอืงทีแ่สนโรแมนตคิ    

• รบัประทานรบัประทานรบัประทานรบัประทานอาหารอาหารอาหารอาหารชือ่ดงัของฮอกไกโด ชือ่ดงัของฮอกไกโด ชือ่ดงัของฮอกไกโด ชือ่ดงัของฮอกไกโด เนือ้วากวิ โทโร หอยเมนฮอกไกโเนือ้วากวิ โทโร หอยเมนฮอกไกโเนือ้วากวิ โทโร หอยเมนฮอกไกโเนือ้วากวิ โทโร หอยเมนฮอกไกโด ด ด ด 

ปลาไหลญีปุ่น ราเมนชือ่ดงั ปยูกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโดปลาไหลญีปุ่น ราเมนชือ่ดงั ปยูกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโดปลาไหลญีปุ่น ราเมนชือ่ดงั ปยูกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโดปลาไหลญีปุ่น ราเมนชือ่ดงั ปยูกัษทาราบะ ปซูไูว และปขูนฮอกไกโด    

• ชอปปงจใุจ ชอปปงจใุจ ชอปปงจใุจ ชอปปงจใุจ ยานสรรพสนิคา ณ เมอืงยานสรรพสนิคา ณ เมอืงยานสรรพสนิคา ณ เมอืงยานสรรพสนิคา ณ เมอืงซปัโปโรซปัโปโรซปัโปโรซปัโปโร    

• พกัโรงแรมพกัโรงแรมพกัโรงแรมพกัโรงแรมหลากหลายหลากหลายหลากหลายหลากหลาย, , , , รสีอรทในปารสีอรทในปารสีอรทในปารสีอรทในปา    , โรงแรมทนัสมยัใจกลางเมอืง , โรงแรมทนัสมยัใจกลางเมอืง , โรงแรมทนัสมยัใจกลางเมอืง , โรงแรมทนัสมยัใจกลางเมอืง     

• แชแชแชแชออนเซนออนเซนออนเซนออนเซนเพือ่สขุภาพจากน้าํแรธรรมชาติเพือ่สขุภาพจากน้าํแรธรรมชาติเพือ่สขุภาพจากน้าํแรธรรมชาติเพือ่สขุภาพจากน้าํแรธรรมชาติ    

• บรกิารแผนรอนทกุวนัใหทานสนกุสนานกบัความหนาวไดนบรกิารแผนรอนทกุวนัใหทานสนกุสนานกบัความหนาวไดนบรกิารแผนรอนทกุวนัใหทานสนกุสนานกบัความหนาวไดนบรกิารแผนรอนทกุวนัใหทานสนกุสนานกบัความหนาวไดนานขึน้านขึน้านขึน้านขึน้    

    

    

    พเิศษพเิศษพเิศษพเิศษ!!!!!!!!    บรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญีปุ่นขณะเดนิทางบนรถบสับรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญีปุ่นขณะเดนิทางบนรถบสับรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญีปุ่นขณะเดนิทางบนรถบสับรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญีปุ่นขณะเดนิทางบนรถบสั    
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วันพุธท่ี  10  กมุภาพันธ  2559    กรุงเทพ ฯ – ชิโตเซซซซะ 
20.0020.0020.0020.00 น.น.น.น.    ทุกทานพรอมกันท่ีจุดนัดพบ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารระหวางประเทศ    

ขาออกบริเวณประตู 1 เคานเตอร    AAAA    สายการบนิไทยสายการบนิไทยสายการบนิไทยสายการบนิไทย โดยมีทีมงานคอยใหความชวยเหลือเร่ือง
เอกสารและสัมภาระ      

23.4523.4523.4523.45 น.น.น.น.    ออกเดินทางสู ฮอกไกโด โดยเท่ียวบินท่ีTG 670TG 670TG 670TG 670 ( ใชเวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 25 นาที )     
    

วันพฤหัสบดีท่ี  11  กุมภาพันธ  2559  ชิโตเซซซซะ – งานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร – Snow Land  
08.0008.0008.0008.00 น.น.น.น.    ถึง สนามบนิชโิตเซะสนามบนิชโิตเซะสนามบนิชโิตเซะสนามบนิชโิตเซะ     ขอตอนรับทุกทานสู ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน 

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง ประเทศญี่ปุน รับสัมภาระเรียบรอย 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองซัปโปโรสวนสาธารณะโอโดริ ใหทานไดเขารวมชมงานเทศกาลหิมะ
ท่ีย่ิงใหญระดับโลก หรือ SAPPORO SNOW FESAPPORO SNOW FESAPPORO SNOW FESAPPORO SNOW FESTIVAL 201STIVAL 201STIVAL 201STIVAL 2016666 ซึ่งจัดติดตอกันมาเปนครั้งท่ี 67676767 โดย
ประเทศไทยไดเขารวมแขงขันการแกะสลักหิมะ และไดรับรางวัลชนะเลิศติดตอกันมาหลายครั้ง นํา
ทานเขาใหกําลังใจทีมชาติไทยในการแขงขันครั้งนี้ดวย 

 
 
 
 
 

    
เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง นําทานเดินทางสูตลาดกลางประมูลอาหารทะเลของฮอกไกโดใหทานรับประทานซาชิ มิ

ปลาแซลมอนท่ีสดอรอยปลาฮกเคะตัวใหญยาง พรอมท้ังใหทานเลือกรับประทานขาวหนาปลาดิบ    
ฮอกไกโดท่ีแสนหวานหรือจะเปนปลาหิมะยางมิโสะท่ีนุมนวล  

    
    
    
    
    
    
    

จากนั้นนําทานสูกิจกรรมทาลมหนาว ณ  
SNOW LANDSNOW LANDSNOW LANDSNOW LAND     ใหทานไดเลอืกเลนใหทานไดเลอืกเลนใหทานไดเลอืกเลนใหทานไดเลอืกเลน
กจิกรรมที่ทานกจิกรรมที่ทานกจิกรรมที่ทานกจิกรรมที่ทาน  ชอบ เชน ชอบ เชน ชอบ เชน ชอบ เชน SSSSNOW NOW NOW NOW 
MOBILE,MOBILE,MOBILE,MOBILE,     SNOW  BANANA BOATSNOW  BANANA BOATSNOW  BANANA BOATSNOW  BANANA BOAT
หรือ    SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  SNOW RAFTING  ((((ทานละ 1 
กิจกรรม)    

    
ค่าํค่าํค่าํค่าํ นาํทานรบัประทานอาหารเยน็นาํทานรบัประทานอาหารเยน็นาํทานรบัประทานอาหารเยน็นาํทานรบัประทานอาหารเยน็แบบปงแบบปงแบบปงแบบปง

ยางพรอมเบียรรสเลิศยางพรอมเบียรรสเลิศยางพรอมเบียรรสเลิศยางพรอมเบียรรสเลิศ    ณ ณ ณ ณ Sapporo 
Beer Garden  
    
จากนั้นเขาพักโรงแรม North Gate North Gate North Gate North Gate หรือเทียบเทา    
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วันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ  2559  บิราโทริ – โฮเบ็ทสึ – ฮิดากะ 
08.0008.0008.0008.00 น.น.น.น.    รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม  
 

นําทานเดินทางสูเมืองบิราโทริ ซึ่งเปนเมืองปศุสัตวท่ีสําคัญ
ของฮอกไกโด โดยผลิตวากิวระดับพรีเม่ียมออกสูตลาด
เทียบเคียงกับวากิวของโกเบและมัตสุซากะ  นอกจากนี้ยัง
เปนแหลงท่ีอยูอาศัยจริงของชาวไอนุ ใหทานไดสัมผัส
กับศิลปวัฒนธรรมดังเดิมท่ีไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดีและนําเสนอตอสาธารณะอยางเปนระบบ 
ใหทุกทานไดทานพุดด้ิงราเมนของหวานขึ้นชื่อท่ี
ชนะการประกวดหลายรายการของประเทศญี่ปุน 

จากนั้นนําทานสูเมืองโฮเบ็ทสึ เมือง 
แหงเกษตรกรรมและทองทุง และชมโรงเพาะ 
เห็ดหอมญี่ปุนท่ีใชวัตถุดิบทางธรรมชาติ  

 

 
เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบารบีคิวอยาง

สนุกสนาน    

 
จากนั้นออกเดินทางสูเสนทางเลียบชายฝง
ทะเลมหาสมุทรแปซิฟค ชมทิวทัศนชนบท
ของฮอกไกโด นําทานแวะรานกาแฟริมทะเล 
จิ บ ก า แ ฟ รั บ แ ส ง แ ด ด อุ น ๆ ริ ม ท ะ เ ล
มหาสมุทรแฟซิฟคซึ่งมีวิวท่ีสวยสุดๆ 

 

จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก Eclipse Hotel HidakaEclipse Hotel HidakaEclipse Hotel HidakaEclipse Hotel Hidaka 
ใหทานไดรวมทํากิจกรรม ทางวัฒนธรรม เชน 
โซเมนรางไมไผ     ในบรรยากาศแบบงานวัดของ 
ญี่ปุนโดยมีชาวบานมารวมแสดงทางวัฒนธรรม  
(กิจกรรมบางอยางอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับการจัดการตอนรับของชุมชน) 
พิพพิิพิเศษสุด เศษสุด เศษสุด เศษสุด !!!!!!!!    ใหทุกทานใส ชุดยูกาตะแทๆ และนํากลับเปนที่ระลึกใหทุกทานใส ชุดยูกาตะแทๆ และนํากลับเปนที่ระลึกใหทุกทานใส ชุดยูกาตะแทๆ และนํากลับเปนที่ระลึกใหทุกทานใส ชุดยูกาตะแทๆ และนํากลับเปนที่ระลึก 

    
ค่าํค่าํค่าํค่าํ               รับประทานอาหารค่ําม้ือพิเศษ พรอมท้ัง    

อาหารพ้ืนเมืองตาง ๆ และสเต็กหมูโทคาจิอีก    
ท้ังอาหารทะเลมากมายใหทานไดอ่ิมอรอย    
กันอยางเต็มท่ี เชิญทานรวมสนุกกับกิจกรรมตาง ๆ ชมการ
แสดงรายรําตามแบบฉบับญี่ปุนและ รวมดื่มสาเกกับชาวเมืองท่ี
จะมาตอนรับทานจากใจ    
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วันเสารท่ี 13 กุมภาพันธ  2559  บิเอะ - ฟูราโน –  โซอุนเคียว 
08.0008.0008.0008.00    น.น.น.น.    รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินทางสู    เมืองบิเอะเมืองบิเอะเมืองบิเอะเมืองบิเอะ เมืองแหงทองทุงท่ีมีเนินเขาเล็กๆ สูงต่ําสลับกันไปมา ในฤดู
รอนเกษตรกรจะทําการเพาะปลูก
พืชผักนานาชนิด เม่ือชมจากท่ีสูง
จะมีสีสันสลับกันไปมาตามชนิด
ของพืชผักจนไดรับการขนานนาม
ว า ทุ ง  PATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKPATCHWORKเ พ ร า ะ
สวยงามคลายศิลปะการตอผา
นั่นเองนอกจากนี้หมูบานเมืองบิ
เอะ ยังไดชื่อวาเปนหมูบานท่ีสวย

ท่ีสุดในญี่ปุนอีกดวย ในฤดูหนาวเมืองบิเอะก็จะมีหิมะท่ีขาวสะอาดปกคลุมเนินเขาตาง ๆ กลายเปน
โลกสีขาวบริสุทธ์ิท่ีหมดจดงดงาม (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)    

 
เที่ยง เที่ยง เที่ยง เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ รานปลาไหล

ญี่ปุนยางท่ีนุมนวลและหอมกรุน 
หรือทานอาจเลือกเปนขาวหนาเทม
ปุระท่ีกรอบอรอยกุงตัวใหญพิเศษ
พรอมน้ําซอสท่ีกลมกลอม 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติได
เซ็ทสึซังอุทยานแหงชาติท่ีใ  หญท่ีสุดของญี่ปุน
ใน พ้ืน ท่ีตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ท่ี
ค รอบค ลุ ม พ้ื น ท่ี ท้ั ง หม ด  2,3092,3092,3092,309 ต า รา ง
กิโลเมตร  ตั้งอยูใจกลางขุนเขาและถูกโอบ
ลอมดวยธรรมชาติอันแสนย่ิงใหญ เชิญทุกทานดื่ม
ด่ํากับความงามของธรรมชาติอันกวางใหญ นําทานเดินทางสู
เมืองโซอุนเคียวหมูบานเล็กๆแสนนารักท่ีอยูทามกลางหุบผาสูง
ในอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง     

นําทานชมน้ําตกคูท่ีมีชื่อเสียงแหงหุบเขาโซอุนเคียว 
คือ น้ําตกกิงกะ หรือ น้ําตกแมน้ําสีเงิน ท่ีในฤดูรอน
จะไหลเปนเสนสีขาวเล็ก ๆ ไขวไปมาคลายเสนดาย 
และน้ําตกริวเซหรือน้ําตกดาวตกท่ีไหลบาเปนสาย
ออกมาจากซอกผาดูคลายดาวตก แตในฤดู
หนาวนี้น้ําตกแข็งตัวกลายเปนหนาผาน้ําแข็ง
ท่ีบางครั้งนักไตหนาผาน้ําแข็งพากันมาทา
ประลองความกลากัน     

 
 
ค่าํ ค่าํ ค่าํ ค่าํ     รับประทานอาหารค่ําแบบ Western setWestern setWestern setWestern set    

นําทานชมเทศกาลน้ําแข็งเมืองโซอุนเคียวท่ีชาวเมืองรวมแรงรวมใจกันสรางถํ้าน้ําแข็งขึ้นบน
แมน้ําอิชิคาริท่ีแข็งตัวและทําการประดับไฟอยางสวยงาม    
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นําทานเขาพัก ณ โรงแรม Oe Honke หรือเทียบเทา 
 

วันอาทิตยท่ี 14 กุมภาพันธ  2559   สวนสัตวอาซาฮียามา – โอตารุ 
08.0008.0008.0008.00 น.น.น.น.    รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม  

จากนั้นเขาชม สวนสัตวอาซาฮิยามาสวนสัตวอาซาฮิยามาสวนสัตวอาซาฮิยามาสวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งเปนสวนสัตวท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมท่ีสุดของญี่ปุน
เพราะเปนสวนสัตวท่ีแตกตางจากสวนสัตว อื่นๆ โดยจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาเย่ียมชมสวนสัตว
แหงนี้สูงถึง 3 ลานคนตอป จุดเดนของสวนสัตวแหงนี้คือความคิดสรางสรรคอันยอดเย่ียมในการ
ออกแบบท่ีอยูของสัตวดวยแนวความคิดท่ีวาสัตวตางๆ ควรจะไดอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและ
เปนไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ เพ่ือใหสัตวมีความสุข อีกท้ังยังแฝงกิจกรรมท่ีสามารถใกลชิด
สัตวตางๆ ไดมากย่ิงขึ้นเชน การทําแทงครูปกระบอกย่ืนเขาไปในบอของแมวน้ําซึ่งเราสามารถเห็น
การเคล่ือนไหวอยางคลองแคลวของแมวน้ําไดอยางใกลชิดและตัวเอกของท่ีนี่คือ หมีขาวขั้วโลกหมีขาวขั้วโลกหมีขาวขั้วโลกหมีขาวขั้วโลก ท่ี
จะวายน้ําเลนอยางอิสระโดยทานสามารถใกลชิดกับหมีขาวเพียงแคกระจกกั้นเทานั้นนอกจากนี้  

    
    
    
    
    
    

    
 
เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานเนื้อยางยอด

อรอยบริการทานดวยวากิวญี่ปุนท่ีแสนนุม เนื้อ
แกะหมักหรือท่ีเรียกวาเจงกีสขาน อีกท้ังคโุรบุตะ
หรือหมูดําหมักท้ังนุมและหอมใหทานรับประทาน
อยางไมอั้น    

    
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองโอตารุเมืองโอตารุเมืองโอตารุเมืองโอตารุ ซึ่งเปนเมืองทาขึ้นสินคาท่ี
สําคัญสุดแสนโรแมนติคดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึง
การตกแตงของบานเรือนนั้น สวนใหญไดถูกออกแบบ
เปนสไตลตะวันตกยุครอยปท่ีแลว เนื่องจากในอดีต
เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคา 
ระหวางประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศจนไดชื่อ    
วา wallstreet of the eastwallstreet of the eastwallstreet of the eastwallstreet of the east ในเวลาเดียวกันนี้เมือง 
โอตารุไดจัดใหมีงานเทศกาลโคมไฟหิมะ ใหทานไดเดิน 
เลนและถายรูปสวยๆ เปนท่ีระลึกเทศกาลประดับโคมหิมะ 
เมืองโอตารุ จะจัดเปนประจําทุกปในเดือนกุมภาพันธ ท้ังเมืองจะถูกประดับตกแตงดวยไฟและเทียบ
สวยงามมาก 
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ค่าํค่าํค่าํค่าํ        รับประทานอาหารค่ํา ณ รานซูชิ ใหทานรับประทานซูชิ
สด ๆ หวานอรอย จากนั้นนําทานเขาพักโรงแรม 
Authen Otaru หรือเทียบเทา 

 

วันจันทรท่ี 15 กุมภาพันธ  2559   โรงงานกลองดนตรี – ซัปโปโร 
08.0008.0008.0008.00 น.น.น.น.    รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม   
 

นําทานเขาชม ยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิยานคิตะอิจิ  ซึ่งในยุครอยปท่ีแลว เปนแหลงรวมของอาคารคลังสินคาของบริษัท
ตางๆ ท่ีขนสงจากทาเรือมาเก็บไวตามคลังสินคาของ
ตนเอง แตปจจุบันอาคารเหลานี้ไดรับการอนุรักษใหเปน
สมบัติของชาติ เพราะมีประวัติความเปนมาท่ีเกี่ยวของกับ
ความเจริญรุงเรืองของโอตารุ  บางอาคารก็ปรับปรุงมา
เปนพิพิธภัณฑและบางก็เปนรานขายของท่ีระลึกตาง ๆ  
ใหทานไดเดินเท่ียวชม พิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุ
เกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ 
สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ชม
พิพิธภัณฑเครื่องแกพิพิธภัณฑเครื่องแกพิพิธภัณฑเครื่องแกพิพิธภัณฑเครื่องแกวววว โดยการเปาแกวดวยเทคนิคในแบบ
ตางๆนั้นก็จะไดเคร่ืองแกวท่ีออกมาในรูปแบบและสีท่ี
แตกตางกัน หรือจะชิมขนมท่ีรานคาตาง ๆ ท่ีนํามาใหล้ิม
ลองพรอมท้ังเลือกซื้อของท่ีระลึกตางๆ อยางเพลิดเพลิน 

 
เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง   รับประทานอาหาร    ณ รานอาหารพ้ืนเมืองของ

ชาวประมง ในบรรยากาศริมทะเล ใหทาน
รับประทานอาหารทะเล ตาง ๆ เชน    
โทโร  สุดยอดซาชมิิฮอกไกโดโทโร  สุดยอดซาชมิิฮอกไกโดโทโร  สุดยอดซาชมิิฮอกไกโดโทโร  สุดยอดซาชมิิฮอกไกโด,    หอยเชลลตัวใหญยางหอยเชลลตัวใหญยางหอยเชลลตัวใหญยางหอยเชลลตัวใหญยาง
เตาหนารานจนหอมกรุน ปลาฮกเคะยางถานไม เตาหนารานจนหอมกรุน ปลาฮกเคะยางถานไม เตาหนารานจนหอมกรุน ปลาฮกเคะยางถานไม เตาหนารานจนหอมกรุน ปลาฮกเคะยางถานไม 
พิเศษ..หอยเมนฮอกไกโด ที่มีชื่อเสียงวาหวานสุดๆพิเศษ..หอยเมนฮอกไกโด ที่มีชื่อเสียงวาหวานสุดๆพิเศษ..หอยเมนฮอกไกโด ที่มีชื่อเสียงวาหวานสุดๆพิเศษ..หอยเมนฮอกไกโด ที่มีชื่อเสียงวาหวานสุดๆ    

    
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง
ซัปโปโร นําทานสูยานทานุกิโค
จิยานชอปปงท่ีรวบรวมรานคา
มากมายไมว าจะเปน เ ส้ือผา 
ร า น ข า ย ข อ ง ท่ี ร ะ ลึ ก 
เคร่ืองสําอางหางดอนกิฮอนเต 

หรือทานจะเลือกเดินชอปปง underground shopping underground shopping underground shopping underground shopping ท่ีเปนรานคาใตดิน และเปนท่ีนิยมของ
ชาวเมืองซัปโปโร     

    

19.0019.0019.0019.00 น.น.น.น.    รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคารรับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร        บริการทานดวยปูชื่บริการทานดวยปูชื่บริการทานดวยปูชื่บริการทานดวยปูชื่อดัง 3 ชนิดอดัง 3 ชนิดอดัง 3 ชนิดอดัง 3 ชนิด ของ ฮอกไกโดไดแก ปูขน, ปูขน, ปูขน, ปูขน, 
ปูยักษทาราบะและปูซูไวปูยักษทาราบะและปูซูไวปูยักษทาราบะและปูซูไวปูยักษทาราบะและปูซูไว ใหทานไดล้ิมลองไดอยางไมอ้ัน  นอกจากนี้ ยังบริการทานดวยชาบูหมู
สไลดท่ีนุมล้ินอีกดวยและปดทายดวยไอศครีมท่ีหอมหวาน    
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เขาพัก  ณ  Sapporo Grand Sapporo Grand Sapporo Grand Sapporo Grand เปนโรงแรมทันสมัยท่ีอยูใจกลางเมืองซัปโปโร  
 

    
    
    
    

 

    วันอังคารท่ี 16 กุมภาพันธ  2559  ซัปโปโร  - กรุงเทพฯ  
07.0007.0007.0007.00    น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
        จากนั้นเดินทางสูสนามบิน        
10.4510.4510.4510.45    น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ ดวยเท่ียวบิน TG 671TG 671TG 671TG 671 ( ใชเวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 50 นาที )     
16.1516.1516.1516.15    น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ    และเปยมดวยความประทับใจ    
 

****การเดนิทางทองเที่ยวฮอกไกโดเปนการเดนิทางชมธรรมชาต ิซึง่****การเดนิทางทองเที่ยวฮอกไกโดเปนการเดนิทางชมธรรมชาต ิซึง่****การเดนิทางทองเที่ยวฮอกไกโดเปนการเดนิทางชมธรรมชาต ิซึง่****การเดนิทางทองเที่ยวฮอกไกโดเปนการเดนิทางชมธรรมชาต ิซึง่สมาคมสมาคมสมาคมสมาคมฯฯฯฯ    ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
รายการในกรณีที่เกดิอากาศเปลี่ยนแปลงหรอืเกดิเหตกุารณใด ๆ โดยมคิาดคดิ รายการในกรณีที่เกดิอากาศเปลี่ยนแปลงหรอืเกดิเหตกุารณใด ๆ โดยมคิาดคดิ รายการในกรณีที่เกดิอากาศเปลี่ยนแปลงหรอืเกดิเหตกุารณใด ๆ โดยมคิาดคดิ รายการในกรณีที่เกดิอากาศเปลี่ยนแปลงหรอืเกดิเหตกุารณใด ๆ โดยมคิาดคดิ                  
ทัง้นี้ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวทัง้นี้ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวทัง้นี้ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวทัง้นี้ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกสบายของกสบายของกสบายของกสบายของทกุทานเปนสาํคญั*ทกุทานเปนสาํคญั*ทกุทานเปนสาํคญั*ทกุทานเปนสาํคญั********* 

 
**************************************************** 

 

อตัราคอตัราคอตัราคอตัราคาบรกิาราบรกิาราบรกิาราบรกิาร            

สาํหรับการเดนิทาง 25ทานขึน้ไปสาํหรับการเดนิทาง 25ทานขึน้ไปสาํหรับการเดนิทาง 25ทานขึน้ไปสาํหรับการเดนิทาง 25ทานขึน้ไป    ราคาตอทาน (บาท) 

ราคาผูใหญชั้นประหยัด (พักคู) ทานละ 88,800.00 

ราคาเด็กตํ่ากวา 12 ป พกักับผูใหญ 2 ทาน ( มีเตียงเสริม ) 78,800.00 

เดินทางชั้นธุรกิจ (พักคู) ทานละ 123,170.00 

พักหองเด่ียว จายเพิ่ม  9,000.00 

    
(คาธรรมเนยีมน้าํมนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณีทีม่กีารปรบัขึน้ บริษทัฯขอเรยีกเกบ็เพิม่ตามจรงิ)(คาธรรมเนยีมน้าํมนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณีทีม่กีารปรบัขึน้ บริษทัฯขอเรยีกเกบ็เพิม่ตามจรงิ)(คาธรรมเนยีมน้าํมนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณีทีม่กีารปรบัขึน้ บริษทัฯขอเรยีกเกบ็เพิม่ตามจรงิ)(คาธรรมเนยีมน้าํมนั อาจมกีารเปลี่ยนแปลง ในกรณีทีม่กีารปรบัขึน้ บริษทัฯขอเรยีกเกบ็เพิม่ตามจรงิ)    

บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนาบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนาบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนาบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไมแจงใหทราบลวงหนาทัง้นีข้ึน้อยูกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราทัง้นีข้ึน้อยูกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราทัง้นีข้ึน้อยูกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราทัง้นีข้ึน้อยูกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา    
    
************หมายเหต*ุ** หมายเหต*ุ** หมายเหต*ุ** หมายเหต*ุ**     
- ราคาผูใหญชั้นประหยัด สําหรับการเดินทาง 20 ทานขึ้นไป  
- สําหรับราคาชั้นธุรกิจขางตน ตองมีการเดินทาง 5 ทานขึ้นไป  
- เดินทางชั้นธุรกิจสะสมไมล Royal Orchid Plus  ไดตามปกติ 125% 
- เดินทางชั้นประหยัดราคาหมูคณะสะสมไมล Royal Orchid Plus ได 50% 

    
ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเทีย่วใบอนญุาตเลขที ่11/ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเทีย่วใบอนญุาตเลขที ่11/ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเทีย่วใบอนญุาตเลขที ่11/ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเทีย่วใบอนญุาตเลขที ่11/06687066870668706687    

ติดตอ :  บริษัททัวรเอื้องหลวง  ถนนหลานหลวง  เวลาทําการ  จันทร-ศุกร  08.00 น.-12.00 น.  
และ 13.00 น.-17.00 น.  โทร 02-2887335   โทรสาร 02-2887158 

www.royalorchidholidays.com  e-mail : sales@toureurngluang.com 


