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30 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2563 
** หยุดยาววนัแรงงาน ** 

 65,900.- 

 
 

บนิเขา้เซนได-ออกฮอกไกโด / อวิาเตะ / ฮริาอซิมู ิ/ วดัชซูอนจ ิ/ ก าแพงหมิะฮะชมินัไต 

อากติะ / หมู่บา้นซามูไรคาคโุนะดาเตะ / อาโอโมร ิ/ พพิธิภณัฑศ์ลิปะพืน้บา้นเนบูตะ 

ปราสาทฮโิรซาก ิ/ ย่านโมโตมาจ/ิ น่ังรถไฟชนิคนัเซนลอดอโุมคส์ู่เกาะฮอกไกโด 

ฮาโกดาเตะ / หอคอยโกเรยีวคาคุ / โกดงัอฐิแดง / ย่านโมโตมาจ ิ/  น่ังกระเชา้ชมววิกลางคนื

เมอืงฮาโกดาเตะ / ตลาดเชา้ / โอตารุ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี/ นาฬกิาไอน ้าโบราณ /  

ซปัโปโร / ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด / ผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร / ชอ้ปป้ิงมติซยุเอา้ทเ์ลต 

 ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ/ เมนูป้ิงย่าง+ปู 3 ชนิด / ออนเซน 2 คนื / บนิตรงการบนิไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ - - -  

2 
สนามบนิเซนได-เมอืงฮริาอซิมู-ิวดัชซูอนจ-ิชมวหิารทองค า-เมอืงอากติะ-

หมู่บา้นซามูไรคาคโุนะดาเตะ-แชอ่อนเซน 
 O O 

HOTEL SHIZUKUISHI 

ONSEN ♨ 

3 
เมอืงอวิาเตะ-ก าแพงหมิะฮาจมินัไต-เมอืงฮโิรซาก-ิปราสาทฮโิรซาก ิ 

เมอืงอาโอโมร-ิพพิธิภณัฑศ์ลิปะพืน้บา้นเนบูตะ 
O O O AOMORI HOTEL 

4 
น่ังรถไฟชนิคนัเซนลอดอโุมงคเ์ซกงัใตท้ะเลสู่ฮอกไกโด-เมอืงฮาโกดาเตะ  

ป้อมโกะเรยีวคะค-ุโกดงัอฐิแดง-ย่านโมโตมาจ-ิน่ังกระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ 
O O O 

HAKODATE HOTEL 

♨ 

5 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ภเูขาไฟโชวะชนิซงั-โนโบรเิบตส-ึหุบเขานรกจโิกกุดา

นิ-ซปัโปโร-ชอ้ปป้ิงมติสุยเอา้ทเลต-เมนูป้ิงย่าง+ปู 3 ชนิด 
O O O 

ANA HOLIDAY INN 

HOTEL 

6 

เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอน า้โบราณ 

ซปัโปโร-ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด-ผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร   

ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

O O X 
ANA HOLIDAY INN 

HOTEL 

7 สนามบนิชโิตเสะ-กรงุเทพฯ O - -  
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วนัทีห่น่ึง :   กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น.  นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

 จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

23.59 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 626 สายการบนิไทย 
 

วนัทีส่อง : สนามบนิเซนได – เมอืงอวิาเตะ – เมอืงฮริาอซิมู ิ– วดัชูซอนจ ิ– ชมวหิารทองค า  

    เมอืงอากติะ – หมูบ่า้นซามูไรคาคุโนะดาเตะ – แชอ่อนเซน  

08.00 น. ถงึ สนามบนิเซนได ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

เมอืงฮริาอซิมู ิลา่สดุเมอืงนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเ้ป็น “มรดกโลก” พรอ้มชม  

วดัชูซอนจ ิทีส่รา้งขึน้ในปี 850 เป็นวดันิกายเทนได จดุเดน่ของวดัแห่งนี ้คอื ชมวหิารทองค า หรอื  

คอนจคิโิดะ [Golden Hall] สรา้งเสรจ็ในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดยีวของวดัจูซนจทิีส่รา้งในศตวรรษที ่12 

และทีย่งัคงสภาพเดมิอยู่ได ้อาคารโถงเล็กสรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหอ้มิตาเนียวไร (พระพุทธเจา้แห่งแสงสว่างที่ไม่

สิน้สุด) นอกจากหลงัคาแลว้บรเิวณอืน่จะถูกเคลอืบดว้ยทองทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่มสี่วนทีค่ลา้ยกบัศาลา

ทองคนิคะคุจขิองเมืองเกยีวโตเพราะเป็น อาคารทีหุ่ม้ดว้ยทองเหมอืนๆกนั เพยีงแต่ว่าศาลาทองอนันีจ้ะถูกเก็บ

รกัษาไวใ้นหอ้งโถงขนาดใหญแ่ทนทีจ่ะอยูก่ลางแจง้เหมอืนกบัศาลาทองคนิคะคจุ ิ

http://bit.ly/2NMk5YE


 4 

 

 

กลางวนั รบัประทานกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

หมู่บา้นซามูไรคาคโุนะดาเตะ ถนนทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นของตระกูลซามูไรตระกูลใหญ่ๆในอดตี  ซ ึง่

ไดร้บัการดูแลไวเ้ป็นอย่างด ีโดยเมื่อกอ่นเป็นบา้นทีอ่าศยัของซามูไรทีร่บัใชเ้จา้ผูค้รองปราสาทของเมอืงนี ้แม ้

ปัจจุบนัปราสาทจะไม่มีเหลอืแมแ้ต่ซาก แต่บา้นของเหล่าซามูไรยงัอยู่ในสภาพดแีละเรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้

ใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีส่าม :  เมอืงอวิาเตะ – ก าแพงหมิะฮาจมินัไต – เมอืงฮโิรซาก ิ– ปราสาทฮโิรซาก ิ 

   เมอืงอาโอโมร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะพืน้บา้นเนบูตะ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ก าแพงหมิะฮาจมินัไต เทอืกเขาฮะจมินัไต ม“ีอทุยาน

แหง่ชาตโิทวาดะ-ฮะจมินัไต” ทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ทีค่าบเกีย่ว

ของจงัหวดัอวิาเตะและจงัหวดัอาคติะ เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

ส าคญั ม“ียอดเขาฮะจมินัไต” บนความสงู 1,613 เมตร 

จากระดบัน า้ทะเล เป็นยอดสงูสดุ ในขณะทีบ่นความสงู

ประมาณ 1,500 เมตร ขึน้ไปในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิบรเิวณนีม้ี

หมิะตกหนา จนเกดิเป็นถนน“ก าแพงหมิะ” หรอื “ฮะจมินั
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ไต แอสไปต ์ไลน”์ ในเสน้ทางสขีาวมรีะยะทางเกอืบ 30 กม. ทอดยาวผ่านยอดเขาเช ือ่มระหวา่งจงัหวดัอวิา

เตะ กบัจงัหวดัอากติะเขา้ดว้ยกนั นับเป็นอกีหน่ึงสถานทีท่่องเทีย่วเลือ่งช ือ่ของญีปุ่่ น  

กลางวนั รบัประทานกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ปราสาทฮโิรซาก ิจงัหวดัอาโอโมร ิปราสาทแห่งนีถ้อืเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงฮโิรซาก ิถูกขนานนามใหเ้ป็น 1 

ใน 7 ปราสาทที่มีความสวยงามและมีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของญีปุ่่ น สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นสมยัเอโดะประมาณ ค.ศ. 

1611 ปราสาทโบราณแห่งนีถ้กูโอบลอ้มดว้ยปราการก าแพงหนิและคนู า้ 3 ช ัน้ โครงสรา้งดัง้เดมิของปราสาท ม ี

5 ช ัน้ แต่ไดร้บัความเสยีหายจากฟ้าผ่าในปี ค.ศ. 1627 ท าใหม้กีารบูรณะปราสาทแห่งนีใ้หม่ในปี ค.ศ.1810 

ลดเหลอืเพยีง 3 ช ัน้เท่าน้ัน ดา้นในของปราสาทเป็นสวนทีช่าวญีปุ่่ นนิยมมาพกัผ่อนทัง้ในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละ

ใบไมเ้ปลีย่นสใีหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมปราสาทและถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

พพิธิภณัฑศ์ลิปะพืน้บา้นเนบูตะ มอีาคารภายนอกปกคลุมดว้ยแผ่นโลหะสแีดงมคีวามโดดเด่น ภายในจดั

แสดงนิทรรศการเกีย่วกบัเทศกาลเนบูตะมตัสุร ิทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปีในชว่งตน้เดอืนสงิหาคม ผูเ้ขา้ชมจะได ้

ซมึซบับรรยากาศที่มีชวีติชวีาของประวตัศิาสตรแ์ละประเพณีส าคญั เร ิม่ตน้จากประตูทางเขา้ช ัน้สองเป็น

ทางเดนิสแีดง เรยีงรายดว้ยภาพถา่ยของเทศกาลเนบูตะมตัสรุทิีม่ยีอ้นไปมากกว่า 300 ปี ประดบัประดาดว้ยโคม

ไฟรปูปลาทองสแีดง(เป็นสญัลกัษณป์ระจ าเทศกาล) พรอ้มกบัฟังเสยีงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสยีงเพลงไปตลอด

การเดนิชม จนถงึหอ้งโถงใหญ่มืดๆที่จดัแสดงเกีย้ว 5 แบบทีเ่คยใชใ้นขบวนงานเทศกาลเนบูตะทีผ่่านมา และ

ทางพพิธิภณัฑก็์ยงัมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึประจ าทอ้งถิน่ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมกนัอกีดว้ย 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร  

เขา้พกั ณ โรงแรม AOMORI STATION HOTEL 
 

วนัทีส่ี ่:  นั่งรถไฟชนิคนัเซนลอดอโุมงคเ์ซกงัใตท้ะเลสูฮ่อกไกโด – เมอืงฮาโกดาเตะ  

    ป้อมโกะเรยีวคะค ุ–โกดงัอฐิแดง  – ยา่นโมโตมาจ ิ– นั่งกระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ   

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟอาโอโมร ิเพือ่น าท่านน่ังรถไฟ

ชนิคนัเซน สมัผสัระบบคมนาคมอนัทรงประสทิธภิาพ  น าท่าน

นั่งรถไฟลอดอโุมงคใ์ตท้ะเลสู่สถานีฮาโกดาเตะ (อโุมงคเ์ซ

กงั)  อโุมงคท์ีเ่ช ือ่มระหวา่งเกาะฮอกไกโดกบัเกาะฮอนช ูเพือ่ขา้ม

จากเกาะทางตอนเหนือสู่ตอนกลางของประเทศญีปุ่่ น โดยการ

เดนิทางนีเ้ป็นการใชร้ถไฟผ่านอโุมงคใ์ตท้ะเล ซ ึง่ขึน้ช ือ่ว่าเป็น

อโุมงคใ์ตท้ะเลทีย่าวทีส่ดุและลกึทีส่ดุในโลก  

น าชม ป้อมปราการโกเรยีวคาคุ ป้อมแบบตะวนัตกสรา้งเมื่อ 150ปีมาแลว้ ดว้ยววิมุมกวา้ง อนังดงามของ

ป้อมรูปดาว และคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแกส่ายตาของผูช้มจากลานสงัเกตการณข์องหอคอยแห่งนี ้ทีม่คีวาม

สูงถงึ 107 เมตร   อยู่ตดิกบัตวัป้อม  บรเิวณคูป้อมรายลอ้มไปดว้ยตน้ซากุระกว่า 1600 ตน้  ท าใหห้อคอยโก

เรยีวคาค ุกลายเป็นจดุชมซากรุะล าดบัตน้ๆ ของฮอกไกโดในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ  และในฤดรูอ้น คปู้อมแห่งนีจ้ะราย

ลอ้มไปดว้ยความเขยีวชอุม่  อกีเชน่กนั 
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กลางวนั รบัประทานกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

โกดงัอฐิแดง ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 100 ปี โกดงัแห่งนีส้รา้งตามแบบตะวนัตกตกแตง่ดว้ยอฐิแดงทัง้หมด ในอดตี

ทีน่ี่ถกูใชเ้ป็นโกดงัเก็บสนิคา้ของพ่อคา้ทีร่  า่รวยแตปั่จจบุนัถกูปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นจ าหน่ายสนิคา้ที่

ระลกึ โรงเบยีร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟทีน่่าน่ังมากมายหลายรา้น ทีน่ี่ถกูเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหนั้กท่องเทีย่ว

ไดม้าเดนิชลิล ์ๆ รมิอา่วหรอืจบิกาแฟแกว้โปรดรบัลมเย็น ๆ สดุฟิน และทีส่ าคญัคอืยงัรวมเอารา้นคา้ทีจ่ าหน่าย

สนิคา้ช ือ่ดงัของฮอกไกโดไวใ้หเ้ราไดช้อ้ปป้ิงกนัมากมายอกีดว้ย 

น าท่าน เทีย่วชมเมอืงยา่นเกา่โมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสูท่่าเรอื 

ถนนเหลา่นีเ้ป็นทีนิ่ยมในหมู่ผูร้กัการเดนิเทีย่วชมววิ เน่ืองจากเรยีงรายไปดว้ยอาคารตา่งๆ ทีม่เีอกลกัษณแ์ละมี

ภมูทิศันอ์นัหลาก หลายเมือ่คร ัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงท่าทีม่กีารคา้ขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวนัตก ซ ึง่ท าให ้

วฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซ ึง่ท่านจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคาร

บา้นเรอืนเกา่แบบตะวนัตกทีต่ ัง้อยู่รมิเนินเขา 

 

นั่งกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ ทีภ่เูขาฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดช้มววิทวิทศันข์องเมอืงฮาโกดาเตะทีม่นี ้าทะเล

ขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้น เป็นคอคอดกระมองจากดา้นบนจะมีลกัษณะคลา้ยวนันอน ในยามกลางวนัหรอืค ่าคนืที่
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อากาศแจ่มใสทิวทัศนจ์ากบนยอดเขาจะมีความงดงามมาก จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 3 จุดที่มี

ทศันียภาพยามค ่าคนืทีง่ดงามทีส่ดุเคยีงคูก่บัภเูขาอนิาสะของนางาซากแิละเขารอ็คโคะแห่งเมอืงโกเบ 

ค ่า รบัประทาน อาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม HAKODATE HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
  

วนัทีห่า้ :  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ภูเขาไฟโชวะชนิซงั –โนโบรเิบตส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดานิ 

   ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงมติสุยเอา้ทเลต – เมนูป้ิงยา่ง+ปู 3 ชนิด 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดพืน้เมอืงทีร่วมรา้นคา้กว่า 250 รา้น ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืก

ชมอาหารทะเลขึน้ช ือ่ของเกาะฮอกไกโด ไม่วา่จะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ ไข่หอยเม่น กุง้ 

ที่มีทัง้แบบสดและแบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ช ือ่ตามฤดูกาลและผกัพืน้เมืองและท่านสามารถลองสมัผสั

ประสบการณก์ารตกปลาหมกึทีน่่าตืน่เตน้ไดจ้ากตลาดปลาแห่งนีอ้กีดว้ย 

 

น าท่านชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั  ภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิจาก

การสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซ ึง่ระเบดิปะทุตดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัทีเ่ห็น

อยูปั่จจบุนัอยูใ่นความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณท์างธรรมชาตแิห่งพเิศษ” 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 

 

เมอืงโนโบรเิบตส ึชมหุบเขาจโิกคุดานิ หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ 

“หุบเขานรก” ทีเ่รยีกวา่หุบเขานรกน้ันเพราะทีน่ี่มที ัง้บ่อโคลนและ

บ่อน า้รอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณเสมอืนนรกทีม่ี
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กระทะทองแดงทีม่คีวนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แรแ่ละออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮ

อกไกโด มติสุยเอา้ทเ์ลตพารค์ เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยูท่ี่

เมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยงัสนามบนิ เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืน

เมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษ ีศนูยอ์าหารขนาด

ใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นนันดะ [เมนูป้ิงยา่ง+ปู 3 ชนิด] 
 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL 
 
 

วนัทีห่ก :  เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– นาฬกิาไอน ้าโบราณ 

   ซปัโปโร –  ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร   

                   ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเช ือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบั

ยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืบรเิวณปากอา่ว ซ ึง่ในยามค ่าคนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามวา่เป็นจดุทีโ่ร

แมนตกิทีส่ดุ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องช ัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้ง

ภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควร
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แกก่ารอนุรกัษใ์หเ้ป็นสมบตัขิองชาต ินาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลก

เท่าน้ัน นาฬกิานีจ้ะพ่นไอน า้ มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน า้อกีเรอืนทีแ่คนาดา 

กลางวนั   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

   [เมนูปลาฮกเกะ] 

ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะเรง็กะ ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่

อฐิสแีดง ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1888  ท าเนียบแห่งนี้

สรา้งจากอฐิจ านวนกวา่ 2.5 ลา้นเป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบ

รฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผ่านชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงซปั

โปโร อาคารของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรงุบอสตนั

ปัจจบุนันีห้อนาฬกิาแห่งนี ้กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องสิง่กอ่สรา้ง ช ัน้ 1 จะ

เกีย่วกบัซปัโปโร สว่นช ัน้ 2 จะจดัแสดงเกีย่วกบันาฬกิา และหอ้งโถงส าหรบั 

 

ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ช ือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เชน่ 

รา้น จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยนรา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช ัน่

วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ือ่งส าอาง 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

เขา้พกั ณ โรงแรม ANA HOLIDAY INN SAPPORO HOTEL 
 

วนัทีเ่จด็ :  สนามบนิซปัโปโร – กรุงเทพ ฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 671 สายการบนิไทย 

15.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
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***************************************************************************  

TOHOKU HOKKAIDO FULLBLOOM SAKURA 7D5N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

30 เมษายน –  

06 พฤษภาคม 2563 

**หยุดยาววนัแรงงาน** 

65,900.- 62,900.- 57,900.- 9,900.- 47,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน า้มนัมกีารปรบัขึน้ แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่13 มกราคม 2562) ** 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน  

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั  
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หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสาย

การบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 



 16 

 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

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



 17 

 

 


