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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร   ทีพ่กั 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45-08:30+1  ประต ู2 เคา้นเ์ตอร ์D 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
- 

วนัที ่2 
ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ 
โกดังอฐิแดง – ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 

-- / กลางวัน / ค ่า 
HAKODATE 

IMAGINE(Onsen) 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
ตลาดเชา้ – ป้อมโกะเรยีวกาคุ – ย่านโมโตมาจ ิ– โชวะชนิซนั 
กระเชา้ขึน้เมา้ทอ์ซุซุงั – ศนูยอ์นุรักษ์หม ี– ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ / กลางวัน / ค ่า 
TOYA HANABI 

HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
โจซงัเค – โอตาร ุ– พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ 
ซปัโปโร – อสิระชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิ– ยา่นซซูกูโินะ 

เชา้ / -- / ค ่า 
Nanda Crab Buffet 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

- 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

03 – 07 ตลุาคม 2562 39,900 36,900 7,500 

16 – 20 ตลุาคม 2562 39,900 36,900 7,500 

24 – 28 ตลุาคม 2562 39,900 36,900 7,500 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 
 

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

 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก “จิโกกดุานิ” – ฮาโกดาเตะ 
    โกดงัอิฐแดงริมท่าเรือ – ชมวิวบนเม้าทฮ์าโกดาเตะ 
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ. 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  น าคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ
น ้ าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน ้ าร้อนที่
แตกต่างกนั 11 ชนิด นบัเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุดของญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านชม จิโกกุดานิ  หรือ หุบเขา
นรก  ซึ่งเกดิจากภูเขาไฟทีย่งัไม่ดบัถูกปกคลุมไปด้วยหมอก
ควนัและกลิน่ของกมัมะถนั ชมบ่อน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด
อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  SALMON CHAN CHAN YAKI   
   ปลาแซลมอนกระทะร้อน ผดัพร้อมเครื่องเคียงผกันานา

ชนิด เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ (4 ท่านต่อ 1 ชุด)  
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของภมูภิาคฮอกไกโด ตัง้อยู่

ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มชีื่อเสยีงดา้นทวิทศัน์ทีส่วยงาม
ของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืง
หนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วง
หลงัจากยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะได้รบัอทิธิพลจาก
ต่ า งประ เทศเ ป็นอย่า งมาก มีย่ านที่อยู่ อาศัยของชาว
ต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก    

 
 

 เยน็ น าท่านชม โกดงัอิฐแดงริมท่าเรือ (Red Brick Warehouses) ไดป้รบัปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงที่
เคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโก
ดาเตะ ศนูยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่ห้
บรรยากาศเก่า ๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย 
เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวาน
แลว้ ยงัมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และ
บรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทศัน์ของอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย  

  แล้วน าท่านเดินทางโดยรถบสัไปยงั ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสูง 334 เมตร 
ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮา
โกดาเตะ ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวนัและกลางคนื สามารถ
มองเหน็ววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอนัดนั 1 ใน 3 
สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น รว่มกบัภเูขาอนิาซะ (Mount Inasa) ที่
นางาซาก ิ(Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ 
บนยอดเขามจีุดชมววิมรีา้นของทีร่ะลกึ  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE IMAGINE  หรอืเทยีบเทา่  
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตลญ่ี์ปุ่ น ซ่ึงมีเมนูหลากหลาย 

เช่น ข้าวปัน้ซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  สลดัผกั  ขนม
เค้กและของหวานนานาชนิด  พร้อมบปุเฟ่ตข์าป ู 

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

https://www.talonjapan.com/mount-inasa-yama/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/hyogo/kobe/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/hyogo/kobe/


 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวกาค ุ– ย่านโมโตมาจิ 
   โชวะชินซนั – กระเช้าขึ้นอซุุซงั – ศนูยอ์นุรกัษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้วนันี้น าทา่นไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ 

เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ใน
ตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสก้า ไข่ปลาแซ
ลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล บรเิวณ
ใกล้เคยีงมรี้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคอื Uni-Ikura 
Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเล และไขป่ลาแซลมอ่น) 

  แล้วน าท่านชม ป้อมโกะเรียวกาคุ (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” 
เพราะบรเิวณนัน้เป็นพื้นทีข่นาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการ
เพิม่พื้นทีใ่นการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซึง่จะมองเหน็ได้จากมุมสูง 
ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวนัตก สรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมยัเอโดะ
เพือ่ป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคกุคามจกัรวรรดนิิยมทีเ่กดิ
จากมหาอ านาจตะวนัตก ไปกีปี่ต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐาน
ของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทพัผูส้ าเรจ็ราชการ และกอง 

  ก าลงัของรฐับาลเมจทิี่จดัตัง้ขึน้ใหม่  หลงัจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใชง้านแล้ว จงึถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็น
สวนสาธารณะในชว่งปี 1910  (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในอดีตทีท่ าการรฐั และค่าขึ้นชมวิวบนหอคอย) 

 
  จากนั ้นน าท่านเดินชมเมืองที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ 

(Motomachi District) แต่กอ่นบรเิวณทา่เรอืเมอืง ฮาโกดาเตะ 
เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 
ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดงันัน้ท าให้มผีู้ค้าจ านวนมาก
จากรสัเซยี จนี และชาตติะวนัตก ได้ยา้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ใน
เมอืงฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซึง่ปัจจุบนัยงัคงมอีาคารสไตล์ตะวนัตก 
สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  KAMAMESHI SET    
   ข้าวอบหม้อดิน พร้อมหม้อไฟตามฤดกูาล และชุดเทมปุระ 

เสิรฟ์พร้อมไข่ตุ๋น และซุปมิโสะ ข้าวสวยร้อนๆ   
 บ่าย  น าทา่นชม ภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขา

ไฟที่เกดิขึ้นใหม่ มอีายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เกดิขึ้นโดย
การเกดิแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้น ท่ีราบทุ่งขา้วสาลี มี
ความชสงู 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิ
โชวะ ปัจจุบนัยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภเูขาไฟ  



 

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชม
ทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน ท่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake 
Toya) และภเูขาโชวะชินซนั (Showa Shinzan) และจุดชมววิ
อกีแห่งหนึ่งกจ็ะเหน็ววิของมหาสมทุรและหลุมขนาดใหญ่ทีเ่กดิ
จากการปะทุของภเูขาไฟอุสุในปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนั
นานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนั ภเูขาไฟอสุ ุ(Usuzan) เป็นภเูขาไฟทีย่งัไมด่บั
สนิท มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้  ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทขุึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ.
1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้ถ่านจ านวนมากพุง่ออกมารอบ ๆ พืน้ทีบ่รเิวณนัน้ 

  แลว้น าทา่นชม ศนูยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุห์มสีนี ้าตาล นักทอ่งเทีย่ว
สามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลได้อย่างใกล้ชดิผ่านกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจาก
นกัทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกัน่าเอน็ดทูเีดยีว หากใครตอ้งการ
ใกล้ชดิกว่านี้กส็ามารถเขา้ไปยงัห้องสงัเกตการณ์พเิศษ  ”กรง
มนุษย์”  ซึ่งจะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยิน
เสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยงั
ขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารอกีดว้ย   

 เยน็  น าท่านเดนิทางต่อไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแห่งชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิ
จากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญี่ปุ่ น  
และผลจากการระเบดิของภูเขาไฟท าใหม้ลีาวาทบัถมจนปิดกัน้
ทางน ้าไหลไม่  ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลงัมภีูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชินซัง ส่วนด้านหน้ามีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพ
ทิวทศัน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง จนได้ชื่อว่าเป็นวิวที่งดงามที่สุด
อนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าท่านพกัค้างคืน ณ ท่ีพกับริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีเมนูหลากหลาย

ให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปัน้ซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  
สลดัผกั  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด  พร้อมบุปเฟ่ต์
ขาปเูสิรฟ์แบบไม่อัน่  

   หลงัอาหารค า่อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      โจซงัเค – เมืองท่าโอตาร ุ– ซปัโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 



 

    เชา้นี้น าทา่นเดนิทางต่อไปยงั โจซงัเค (Jozankei Onsen) ตัง้อยู่ในบรเิวณอทุยานแห่งชาตชิโิกส ึโทยะ 
(Shikotsu-Toya National Park) ระหว่างหน้าผาสูงกบัแม่น ้ า
โทโยฮริะ น ้าพุรอ้นโจซงัเคถูกคน้พบเมื่อปี 1866 ภายในเมอืง
มีร้านอาหาร และร้านค้าต่าง  ๆ และยังมีบ่อแช่เท้าฟรีที่
สามารถพบได้ทัว่เมอืง โจซงัเคนอกจากจะเป็นสถานีส าหรบั
แช่ออนเซ็นแล้ว ยงัเป็นสถานทีย่อดนิยมในการชมต้นไมแ้ละ
หบุเขาในฤดใูบไมร้ว่งยามใบไมเ้ปลีย่นสอีกีดว้ย ช่วงทีพ่คีทีสุ่ด
คอืประมาณกลางเดอืนตุลาคม  และ วดัอิวาโตะ คนันอนโด ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืง ซึง่เป็นวดัทีส่รา้งอยู่
ในถ ้ามคีวามยาว 120 เมตร และพระพทุธรปูคนันอน 33 รปู (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในวดั)  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองโอตาร ุ เมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัการ
ท าเครื่องแก้วที่สวยงาม  แล้วน าท่านชม คลองโอตารุ 
สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุที่ได้รบัความนิยมถ่ายภาพ มฉีาก
หลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ใน
ปี 1923  ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทาง
ขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็
ไว้ภายในโกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้
ครึง่หนึ่งกไ็ดท้ าการปรบัปรงุเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั     
 บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว ทีร่วบรวมกล่องดนตรี
และเครื่องแกว้อนังดงามและหายากไว้มากมาย ท่านสามารถ
เลือกซื้อและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองงานฝีมือต่างๆ อาทิเช่น 
ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัรา้นขายกล่อง
ดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่าน
สามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง  ร้านขาย
เครื่องแก้ว ที่มตีัง้แต่กระดิ่งแก้วอนัจิว๋ไปจนถึงโคมระย้า ร้าน
ขายขนมอบต่างๆ ทีท่า่นสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน 
KITAKARO ซึ่งมขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจน
ลืมอ้วนกนัเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเป็นอย่างดี  
และยงัมอีกีหนึ่งรา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากบัรา้นนี้ คอื ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้ตวัพ่อ ทีห่าตวัจบัไดอ้ยาก
เหลอืเกนิ  เพราะอร่อยอย่างเหลอืเชือ่ ว่ามขีนมแสนอร่อยชนิดนี้อยู่บนโลกดว้ยหรอ  ดว้ยบรรยากาศใน
รา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักล่อมดว้ยเพลงแบบมวิสคิบ๊อกซ์  

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู ่เกาะฮอกไกโด   

 เยน็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยคุบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซือ้หาของฝาก
จากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาว
กว่า 1 กโิลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุก



 

สภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน แนะน าตอ้ง
ไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุปรสชาติและ
เครือ่งเคราต่าง ๆ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของท่ีน่ีมีให้เลือกด้วยกัน 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่   

  แล้วเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB032_HokkaidoAutumn_5D3N_TG 
 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
-  ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
-  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
-  ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
-  ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
-  โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
-  ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
-  ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
-  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
-  ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
-  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
-  ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
-  ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
-  ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
-  กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
-  สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 

ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  
 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
-  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 30 ท่านขึน้ไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

-  กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่องไว ้
จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
-  หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
-  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

-  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

-  การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สบูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้



 

-  สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

-  การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดิ นทางนัน้ๆ เป็นหลัก            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
-  ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 
-  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 
-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  
-  บรษิัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิัทขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  
-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิัทฯ จะยดึถือและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
-  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์............................................................................ วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .............................................................. โทร..................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 



 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN.......... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ ๆ ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 
(.............................................................) 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    
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10    


