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หบุเขานรกจโิกกดุานิ | นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ | ภเูขาไฟโชวะชินซงั  
ฟารม์หมีสีน า้ตาล | ทะเลสาบโทยะ | คลองโอตารุ  | โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด 

    
 

HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเทีย่วเตม็ 6วัน 4คนื 

เดนิทาง กันยายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพยีง 42,900.- 
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.45 -08.30+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร ( สนามบินชิโตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุาน–ิ โกดงัอิฐแดง – นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 3.  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจิ – ภเูขาไฟโชวะชินซงั - ฟารม์หมีสนี  า้ตาล-ทะเลสาบโทยะ - แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 4.  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิิ - รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– เนินแหง่พระพทุธเจา้ –  

โมอายแหง่เมืองฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ขาปยูกัษ ์

วนัท่ี 5.  ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง – ชอ้ปป้ิงทานกิุโคจิ - ชอ้ปป้ิงซูซกิูโนะ 

วนัท่ี 6.  ซปัโปโร  (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  (TG671 10.30-15.30) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) 
[TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดา
เตะ – โกดังอฐิแดง – น่ังกระเช้าชมววิฮาโกดาเตะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

08.30 น. เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือ

เรยีกอีกอยา่งวา่ “หุบเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรยีกวา่หบุเขานรกนัน้ เพราะ
ที่น่ีมีทัง้บอ่โคลนและบอ่น า้รอ้นท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควนัรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือ
เป็นแหลง่ก าเนิดน า้แรแ่ละออนเซนที่มีช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หบุเขาจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยือนดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ท่ีของที่นี่ไมว่า่จะเป็นรา้นขายของที่ระลกึหอ้งน า้
จะมีปา้ยตา่งๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยูต่อนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีต

ไดเ้ป็นเมืองทา่ที่มีการคา้ขายกบัชาวตา่งชาติฝ่ังตะวนัตก ซึง่ท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบ
เห็นไดจ้ากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยูร่มิเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่าริมท่าเรือ ถนน

http://bit.ly/2NMk5YE
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หนทางที่กวา้ง รถรางเก่าและทางเดินเทา้ที่ปูดว้ยหิน ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ไดย้ินทั่วเมือง เสริม
บรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณอ์ีกแหง่หนึง่ของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสนิคา้ของเมือง แม้
อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถกูไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่
ยงัคงเอกลกัษณแ์ละความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 

 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องเมืองฮาโกดาเตะ 
(ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจดุชมวิวที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สดุของเมือง ท่ีมีน า้ทะเลขนาบอยูท่ัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอด
กระ เมื่อยามค ่าคืนบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยิบระยบัและยงัถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศันย์ามค ่าคืน
อนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแหง่คือ ภเูขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภเูขารอ๊คโกะ เมืองโกเบ) 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟารม์หมีสี
น ้าตาล-ทะเลสาบโทยะ - แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate MorningMmarket) ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซือ้เลือกชมอาหารทะเลขึน้ช่ือของ

เกาะฮอกไกโด ไมว่า่จะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลมอ่น ปลาหมกึ ไขห่อยเมน่ กุง้ ที่มีทัง้แบบสดและแบบแหง้หรือจะเป็น
ผลไมข้ึน้ช่ือตามฤดกูาลและผกัพืน้เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิม้ลองไอศกรีมหมึก
ด าที่เป็นของขึน้ช่ือของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ีกดว้ย 

 ชมเมืองยา่นโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสูท่่าเรือ ถนนเหลา่นีเ้ป็นที่นิยม
ในหมูผู่ร้กัการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรยีงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลกัษณแ์ละมีภมูิทศันอ์นัหลากหลายเมื่อครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองทา่ที่มีการคา้ขายกบัชาวตา่งชาติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ 
ซึง่ทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยูร่มิเนินเขา 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ชมภเูขาไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึง่มีอนเุสาวรยีบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลือ่นไหวและการเกิดขึน้มาใหมข่อง
ภเูขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณท์าง
ธรรมชาติแหง่พิเศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ 

 ชมฟารม์หมีภเูขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่เพาะพนัธุห์มีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจา้หมีตวัเล็กๆ
ไปจนถึงหมีตวัโตนอ้งหมีที่นี่ไมด่รุา้ยเพราะหมีที่น่ีไดร้บัการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคนทา่นจะไดเ้ห็นภาพท่ีนา่รกัน่าเอ็นดขูอง
นอ้งหมีโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัทอ่งเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอป
เป้ิล ซึง่จะมีจดุจ าหนา่ยอาหารหมี 

 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอ่ง
ภเูขาไฟอสูรุะเบิด ตัง้อยูใ่กลก้บั ทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นีม้ีความพิเศษตรงที่น  า้จะไมแ่ข็งตวัในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวนัท่ี 7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผูน้  า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นที่จดัการประชุม โดยพักกนัที่โรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวที่ตัง้อยูใ่กล้ๆ  ทะเลสาบแหง่นี ้

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่4 

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้าน
กาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - 
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ขาปูยักษ ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี ้
สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้  าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัได้
เลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนน
เรยีบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดย
ตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องเมือง 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้
เรอื แตปั่จจบุนันีเ้ปา้หมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยูม่ากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สดุของโรงงาน
แหง่นีก็้คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัทอ่งเที่ยวดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศนา่รกัๆ ของตวัการต์นูแมวช่ือดงั คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก
ซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงในโอตารุ 

 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเมืองซปัโปโร ่ที่ถกูออกแบบโดย Mr.Tadao ando 
สถาปนิกช่ือดังชาวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกัมากถึง 1500 ตนั ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาติที่
สวยงามแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรูอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้ึงความงดงามของหิมะ
ที่ขาวโพลน นบัไดว้า่เป็นอีกหนึง่สถานท่ีๆเรียกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น าท่านชม โมอายแห่งเมืองฮ
อกไกโด หรอืที่เรยีกวา่ (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร  ดา้นในมีรูป
ป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรยีงรายอยูจ่  านวนมาก 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่
ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซ่ เปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และรา้น
จ าหนา่ยสนิคา้พืน้เมืองและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อั้น ** 



  8 HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเทีย่วเต็ม  6วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย                                         [GQ2CTS -TG001] 

 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – ตลาด
ปลาซัปโปโร่โจไง – ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจ ิ- ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แหง่นีต้ัง้อยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจา้ที่มี

ความเก่าแก่แหง่หนึง่ในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและ
อื่นๆ เป็นต ้น ในเขตศาลเจ ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย และจะคราคร ่าไปด ้วย
นักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระและดอกบ๊วยซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมๆ กันเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน  

 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงานชอ็คโกแลตอชิิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร
ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มี
ความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรกั ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นที่ทา่นรกัทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากติดไมต้ิดมือ
กลบับา้นได ้

 ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ่ภายในมีสนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้ิสระเลอืกซือ้
สนิคา้ภายในรา้น 

 ตลาดซัปโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไป
นอกตลาดขายสง่ซปัโปโร(Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆ
จ าหนา่ยอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่นๆในทอ้งถ่ิน เช่น 
ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไมแ่พงมากนกั 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 อิสระ ช้อปป้ิงถนนทานุกโิคจิ (Tanukikoji) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้รกิารยาวนานกวา่ 100 ปี จดุเดน่ของยา่นนีค้อื



  9 HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเทีย่วเต็ม  6วนั 4 คืน โดยสายการบินไทย                                         [GQ2CTS -TG001] 

 

การสรา้งหลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ นอกจากนีย้งั
มีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรส่วนสินคา้ก็มีทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนดด์งัอย่าง Uniqlo, 
New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทกุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น 
Donkiที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องส าอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มี
รา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย 

 อิสระช้อปป้ิงย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโดซูซูกิโนะเต็มไปดว้ยรา้นคา้5 ,000รา้นและ
รา้นอาหารแสงไฟนีออนเรยีงรายในเวลากลางคืนและถือเป็นยา่นท่ีคกึคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของเมืองซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยู่
ถดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานีรถไฟใตด้ิน Susukino ในเวลาค ่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณา
บนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชันกนัสีสนัละลานตาดึงดูดลกูคา้กันเต็มที่รอบๆบริเวณนีม้ีรา้นอาหาร ภตัตาคาร สถาน
บนัเทิงเรงิรมยย์ามราตรทีัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะรวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซ่อนอยู่ใน
ตกึตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังานออกมาเรียกลกูคา้เสนอเมนแูละบริการของรา้นตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมดย่านซูซูกิโนะ
มกัจะมีช่ือเรยีกที่รูจ้กักนัดีในหมูค่นไทยและนกัทอ่งเที่ยว “ตรอกราเมน” เป็นตรอกที่มีช่ือเสียง เพราะบริเวณนีม้ีรา้นราเมนให้
เลอืกทานกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็น มิโสะราเมน ชิโอะราเมน เคอรร์ีร่าเมน เป็นตน้  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ   
[TG671 10.30-15.30] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชินชิโตเซะ 

10.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเทีย่วเตม็ 6วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05-10 พ.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 8,900.- 36,900.- 
วนัท่ี 12-17 พ.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 8,900.- 36,900.- 
วนัท่ี 19-24 พ.ย. 62 46,900.- 46,900.- 46,900.- 8,900.- 36,900.- 
วนัท่ี 03-08 ธ.ค. 62 

(ตดิวนัหยดุวนัพ่อแหง่ชาติ) 
47,900.- 47,900.- 47,900.- 8,900.- 37,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข
ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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