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รหสัโปรแกรม : 17697  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code : JHHKD0412 

วนัที ่ เส้นทาง อาหารเช้า อาหาร
กลางวนั 

อาหารเย็น 

วนัอาทติย์ที ่12 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ  - - - 

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินฮาโกดาเตะ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียว
คาคุ – ย่านโมโตมาชิ – โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ –  นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาฮาโกดา
เตะ 

-   

วนัองัคารที ่14 เม.ย. 63 โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ข้ึนกระเชา้อุสุซงั – 
หอชมววิไซโล – คิโรโระ สกี รีสอร์ท 

   

วนัพธุที ่15 เม.ย. 63 กิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุ –    

 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ แหล่งชอ้ปป้ิงอาหารทะเลสดและผลไมส้ด 
 ป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการสไตลต์ะวนัตกเป็นรูปดาวขนาด

ใหญ่ เพ่ือป้องกนัการคุกคามจากจกัรวรรดินิยม 
 เดินเล่น ณ โกดงัก่ออิฐแดงคาเนโมริ โกดงัทั้งเจ็ด มีร้านอาหารและ

ร้านของท่ีระลึกต่างๆ 
 นัง่กระเชา้ HAKODATE ROPEWAY  ข้ึนสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ 

ชมววิจากยอดเขาฮาโกดาเตะ 
 หุบเขานรกจิโกคุดานิ เป็นแหล่งตน้น ้ าของยา่นออนเซ็นช่ือดงัแห่ง

เมืองโนโบริเบทสึ 
 กิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท  
 อาหารครบทุกม้ือ  
 พิเศษ! บุฟเฟ่ต ์ปู 3 ชนิด  
 แช่ออนเซ็นเตม็อ่ิม 2 คืน  
 พกัโรงแรม 4 ดาวทุกคืน  

รืน่เริงหรรษา สงกรานต ์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ  

12 - 18 เมษายน 2563   7 วนั 4 คืน 

โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) 
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โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซปัโปโร เจอาร์ทาวเวอร์   
วนัพฤหัสบดทีี ่16 เม.ย. 63 ศาลเจา้ฮอกไกโด – มิตซุยเอาทเ์ลท – เนินแห่งพระพุทธเจา้ – ยา่นซูซูกิโนะ    

วนัศุกร์ที ่17 เม.ย. 63 ศาลาวา่การเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซปัโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ตลาด
ซปัโปโรโจไก – สนามบินชิโตเสะ – พิพิธภณัฑโ์ดราเอมอน –  
โรงงานช็อกโกแลต็ Royce 

   
- 

วนัเสาร์ที ่18 เม.ย. 63 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ - - - 

 
 
19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines)  โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

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

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines)  ดว้ย
เท่ียวบินท่ี JL 034  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัอาทติย์ที ่12 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ  

      

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.05 น. เดินทางถึง สนามบนิฮาเนดะ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองฮาโกดาเตะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์(Japan Airlines)  ดว้ยเท่ียวบินท่ี JL585 
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญ่ีปุ่นแล้ว ท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมือง
ท่าทางตอนใตข้องเกาะฮอกไกโด ท่ีเต็มไปดว้ยโบราณสถานท่ีมีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์และมีความส าคญั     ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีปลายแหลม
ยื่นออกไปในทะเล นับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผูแ้วะมาเยี่ยมชมเป็น
จ านวนมาก  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate 
Asaichi Morning Market) ตลาดท่ีเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่ตอน
เช้าตีห้าถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด พร้อมทั้ ง
ผลไมต้่างๆ บริเวณใกลเ้คียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ 
Uni-Ikura Donburi (ขา้วเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซ
ลม่อน) 
หลงัจากนั้นน าท่านชม ป้อมดาวโกเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) 
(รวมค่าเข้า) ป้อมปราการสไตล์ตะวนัตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ เพื่อ
ป้องกนัการคุกคามจากจกัรวรรดินิยมโดยมหาอ านาจตะวนัตก   แต่ใน
ท่ีสุดก็ตอ้งเป็นฝ่ายพ่ายแพไ้ป ปัจจุบนับริเวณป้อมแห่งน้ี ไดก้ลายเป็นสวนสาธารณะท่ีนิยมใชเ้ป็นสถานท่ีชมดอก
ซากรุะกวา่พนัตน้ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมสูงจะเห็นวา่คลา้ยกบั
เป็นดาวกระจาย  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (1) 
บ่าย  หลงัอาหารเท่ียงน าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกท่ีเปิดให้มีการคา้ระหว่าง

ประเทศในปี1854 ในช่วงส้ินสุดยุคญ่ีปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นท าให้มีผูค้ ้า
จ านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวนัตก ไดย้า้ยถ่ินฐานมาอาศยั
ออยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ได้รับ
อิทธิพลต่างๆมาจากชาวตะวนัตก โดยปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์
ต่างประเทศหลงเหลืออยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมของเมืองไดเ้ป็นอยา่ง
ดี    
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั โกดังอิฐแดงคาเนโมริ (Kanemori Red Brick) เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวตาม
แบบฉบบัของฮาโกดาเตะ สถานท่ีน้ีเป็นโกดงัอิฐซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1909 ไดรั้บการบูรณะใหม่ทั้งหมด โดยโกดงัทั้งเจ็ด
หลังน้ี มีร้านอาหารและร้านของท่ีระลึกต่างๆ ตั้ งอยู่ประมาณ 50 ร้าน นอกจากน้ียงัมีพ้ืนท่ีส าหรับจัดกิจกรรม 
คอนเสิร์ต และจดังานแต่งงานอีกดว้ย 

 จากนั้นน าท่านชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะ โดย น า
ท่านนั่งกระเช้า HAKODATE ROPEWAY (รวมค่าเขา้) ข้ึนสู่ยอดเขา
ฮาโกดาเตะ ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะท่ีมองกลบัลงมายงัท่าเรือ 

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ 
– ย่านโมโตมาชิ – โกดังอฐิแดงคาเนโมริ –  น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาฮาโกดาเตะ  
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สวยงามทั้งกลางวนั และยามค ่าคืนจะไดเ้ห็นแสงไฟทัว่ทั้งเมือง ท่ีน่ีนบัวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามติดอนัดบัโลกอีกดว้ย 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (2) 
ทีพ่กั ONUMA PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดี 
 

 
 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีบ่อน ้ าพุ

ร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นพาท่านชม หุบเขานรก
จิโกคุดานิ (Jigokudani) ถือเป็นแหล่งตน้น ้ าของย่านออนเซ็นช่ือดัง
แห่งเมืองโนโบริเบทสึซ่ึงอยูถ่ดัลงไปทางดา้นทิศใตข้องหุบเขา โดยหุบ
เขานรกจิโกคุดานิน้ีเป็นภูเขาไฟท่ีปะทุเม่ือ 10,000 ปีก่อน จนเกิดเป็น
แหล่งน ้ าพรุ้อนซ่ึงอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก ามะถนัท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
และบ่อโคลนอุณหภูมิสูงท่ีกระจายอยู่ทั่วบริเวณ กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวชมธรรมชาติและแหล่งออนเซ็นท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจจากความ

วนัองัคารที่ 14 เม.ย. 63  โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ขึน้กระเช้าอุสุซัง –  
                                                      หอชมววิไซโล – คิโรโระ รีสอร์ท      
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งามของม่านไอน ้ าท่ีพุง่ข้ึนมาปกคลุมไม่ขาดสาย 
เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (4)   
บ่าย หลังอาหารเท่ียงน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Toya  Lake) 

ทะเลสาบท่ีตั้งอยูใ่นอุทยานชิโกะทสึโทยะ จงัหวดัฮอกไกโด ทั้งยงัเป็น
หน่ึงในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ท่ีมีนักท่องเท่ียวหลัง่ไหลมาปีละ
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นคน เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ดว้ย
วิวทิวทศัน์ของภูเขาโยเท และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ  
ทะเลสาบนั้นก็มีทั้งน ้ าพุร้อนกลางแจง้และถนนคนเดินอนัมีร้านขาย
ของท่ีระลึกตลอดสองขา้งทาง โดยช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุดก็คือในช่วงเทศกาลดอกไมไ้ฟ ท่ีจดัข้ึนเป็น
ประจ าทุกปีรอบทะเลสาบโทยะ  

 หลงัจากนั้นน าท่าน ขึ้นกระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (รวมค่า
เขา้)  ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ของ ทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชิน
ซงั 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หอชมวิวไซโล (Silo)  ซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะ
ชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็น และปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ
นอกจากน้ียงัสามารถมองเห็นเขาโยเทซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภูเขาไฟฟจิูแห่งเอโซะทางทิศตะวนัตก  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (5) 
ทีพ่กั THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดี 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (6) 

หลังอาหารเช้า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
ท่ามกลางบรรยากาศและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ) *** 
ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมต่างๆนั้น ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ *** 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ(Otaru) เมืองท่าหลกัของอ่าวอิชิคะริ บริเวณดา้นหลงัของเมืองนั้นถูก
โอบลอ้มดว้ยภูเขาถึง 3 ดา้นดว้ยกนั จากนั้นจึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงท าใหบ้า้นเรือนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะตั้งอยูต่าม
ไหล่เขา และท าใหท่ี้น่ีกลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง  
จากนั้นน าท่านชมความงามของ คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ ซ่ึงในอดีตเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเลเพ่ือ
ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้ แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลองคร่ึงหน่ึงท า
เป็นถนนหลวง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงไดบู้รณะปรับปรุงใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
นอกจากนั้นริมสองฝ่ังคลองยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่
มากมาย รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากคลองมากนกั  

วนัพุธที ่15 เม.ย. 63 กจิกรรม ณ คิโรโระ สก ีรีสอร์ท – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ –  
โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – ซัปโปโร เจอาร์ทาวเวอร์   

 



 
 

Page | 6  
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (7) 
บ่าย หลงัอาหารเท่ียงน าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ  

(Otaru Musix Box Museum) ซ่ึงเป็นหน่ึงในร้านคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น ท่ีภายในเต็มไปดว้ยรูปแบบ ขนาด และ
ประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตวัอาคารหลงัน้ีก่อสร้างดว้ยก าแพงอิฐสี
แดงและมีหนา้ต่างสไตลเ์รเนซองส์ ส่วนดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑมี์นาฬิกา
ไอน ้ าท่ีจะส่งเสียงเตือนทุกๆ 15 นาที และทุกชัว่โมงจะดงัเป็นพิเศษ  
 
 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ  
(Ishiya Chocolate Factory) (รวมค่าเขา้)  ซ่ึงภายในประกอบไปด้วย
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีช่ือเสียง โดย
อาคารซ่ึงเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยาย
คลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม 
โดยจ าลองโรงงานและขั้นตอนการผลิต นอกจากนั้นยงัสามารถชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ท่ี
ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดไดท่ี้น่ี    
หลงัจากนั้น อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงยา่น ซัปโปโร เจอาร์ทาวเวอร์  ซ่ึงตั้งอยู่
ใกลก้บัสถานีรถไฟ เจอาร์ซปัโปโร  ภายในนอกจากจะมีห้างสรรพสินคา้แลว้ 
ยงัแบ่งเป็นส่วนของอาคารส านกังานดว้ย ท่ีน่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
อีกแห่งของเมือง ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดม้ากมาย  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (8) 
ทีพ่กั   KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO  หรือเทยีบเท่า  
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (9) 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ซ่ึง
เป็นศาลเจา้มีอายเุก่าแก่ถึง 140 ปี ชาวฮอกไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธา
มาก เพราะเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพิ้ทกัษเ์กาะฮอกไกโด
และคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี 
ดงันั้นคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสกัการะ 
จากนั้ นให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปป้ิง มิตซุยเอาท์เลท (Mitsui 
Outlet) แหล่งรวมร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงรวมทั้งสินคา้แบรนดด์งัทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Coach , Michale 
Kors , Salvatore Ferragamo , Jimmy Choo , Bally , Versace , Polo Ralph Lauren , Nike , Adidas , Onitsuka Tiger , 
Kate Spade , Tory Burch  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (10) 

วนัพฤหัสบดีที ่16 เม.ย. 63 ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เลท – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ย่านซูซูกโินะ 
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บ่าย หลงัอาหารเท่ียง น าท่านเดินทางชม เนินแห่งพระพุทธเจ้า (The Hill of Budda) ตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือ
ของประเทศญ่ีปุ่น โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพทุธรูปมี พ้ืนท่ีท่ีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งราย
ลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนกบัความงดงามจาก
ธรรมชาติ  

 หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านซูซูกิโนะ(Susukino) ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกั 
มีชีวิตชีวา และเป็ฺนยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่น
แห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่ง 
ชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่
แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมาเดินชิลและด่ืมด ่าบรรยากาศเมืองยามค ่าคืน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (11) พเิศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด  

 
ทีพ่กั   KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO  หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั (12) 
  จากนั้ นน าท่านผ่านชมความงามของ ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด 

(Hokkaido Government) ซ่ึงเป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อกท่ีเลียนแบบ
มาจากศาลาวา่การรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใชอิ้ฐแดงในการ
ก่อสร้างมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น โดยตึกน้ีถูกใชง้านมาเป็นเวลายาวนาน
กว่า 80 ปี ตั้ งแต่สมยัผูว้่าการคนแรกของฮอกไกโด ซ่ึงปัจจุบนัเป็น

วนัศุกร์ที ่17 เม.ย. 63 ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไก – 
สนามบิน ชิโตเสะ – พพิธิภัณฑ์โดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแลต็ Royce 
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อาคารท่ีมีการบูรณะใหม่หลงัจากท่ีถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ. 2454 ทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรม
ของชาติ  

 น าท่านผ่านชม  หอนาฬิกาซัปโปโระ (Sapporo Clock Tower) ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ ตั้งอยูถ่ดัจากอาคารวา่การ
เก่าเมืองฮอกไกโด เป็นอีกหน่ีงสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญั
อีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ตวัอาคารสร้างดว้ยไมท้าสีขาว   
หลงัจากนั้นน าท่านผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองซปัโปโร โดยมีหอโทรทศัน์ 
ท่ีตั้ งอยู่ทางตะวนัตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุ น ้ าพุ และงานประติมากรรม
กลางแจ้งต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีส าหรับจัดงานเทศกาลส าคญัต่างๆ ของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้
นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซปัโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นตน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (13) 
บ่าย  หลงัจากนั้นน าท่านชม ตลาดซัปโปโรโจไก (Jogai Market) ตลาด

กลางขายส่งเมืองซปัโปโร เป็นตลาดท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึงสามารถลอง
ล้ิมชิมรสขา้วหนา้อาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอ้าหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือ
มาในตอนเชา้จากสถานท่ีต่างๆ ในฮอกไกโดอยา่งเตม็ท่ี ปูท่ีเรียงรายอยู่
หนา้ร้านไดรั้บความนิยมท่ีสุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด ่า
ไปกบัความอร่อยท่ีมีเฉพาะในตลาดเท่านั้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินนิวชิโตเสะ  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน (Doraemon Sky Park) (ไม่
รวมค่าเข้า) ท่านสามารถถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนท่ีให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของ
การ์ตูนโดราเอม่อน และยงัมีโซนร้านคา้ท่ีขายของท่ีเก่ียวกบัโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟท่ีจะขายขนมไทยากิซ่ึงเป็น
ขนมคลา้ยๆขนมโดรายากิท่ีโดราเอม่อนช่ืนชอบ และยงัมีโซนหอ้งสมุดจะมีหนงัสือการ์ตูนโดราเอม่อนจดัจ าหน่าย 
 
 
 
 
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงและชม  โรงงานช็อกโกแล็ต Royce แบรนด์
ช็อกโกแลตช่ือดงั มีช่ือเสียงเร่ืองความอร่อย เป็นท่ีรู้จกักนัดีทั้ง ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ท่ีน่ีเป็นท่ีแรกท่ีเปิดเป็นโรงผลิต และ
พิพิธภณัฑอ์ยูใ่นสนามบิน 
ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

21.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบนินิว ชิโตเสะ โดยสายการบินเจแปน แอร์
ไลน์ (Japan Airlines)  ดว้ยเท่ียวบินท่ี JL 530 

23.00 น. เดินทางถึง สนามบนิฮาเนดะ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
 
 
00.40 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines)  ดว้ยเท่ียวบินท่ี JL 033    
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

วนัเสาร์ที ่18 เม.ย. 63 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง 12 – 18 เมษายน 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน) 65,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 65,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และมีเตียงเสริม) 65,999 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 63,999 

พกัห้องเดี่ยว (จ่ายเพิม่) 8,000 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 39,999 
 

**ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง** 
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อตัรานีร้วม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ช้ันประหยดั  (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามท่ีระบุเท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั  พกัห้องละ 2- 3 ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบ ุ

 ค่าน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 

 บริการ Wifi บนรถโคช้ระหวา่งการเดินทาง ทั้งน้ีสญัญาณอาจข้ึนอยูก่บัเส้นทางการเดินทาง 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั  

 
ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 80 ปี) *ส าหรับท่านท่ีอาย ุ80 ปีข้ึนไป แนะน าให้ซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมเติม) 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋า สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  (Japan Airlines) ก าหนดสมัภาระท่านละ 2 ใบ ช้ินละไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
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 ค่าไกดน์ าเท่ียวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
 ค่าทิปไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน)   
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 

 
 

การส ารองที่นั่ง 

 บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 1วนั  

 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การส ารองการเดินทางนั้น 
ถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ยกเวน้หนงัสือเดินทางส าหรับขา้ราชการ(เล่มสีน ้าเงิน)ไม่สามารถใชใ้นการเดินทางเพ่ือ
การท่องเท่ียวได ้

 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   46 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   31 - 45 วนั เก็บค่าใชจ่้าย  50% ของราคามดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15 - 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคามดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   0 - 14  วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

 
ยกเวน้กรณีท่ีทางบริษทัฯ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด ์เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลิก 
การเดินทางกบัทางบริษทัฯนั้น ทางบริษทัฯสามารถหกัช าระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได ้เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้ค่บางส่วน เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจบ็ป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองทวัร์ได ้ท่านจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 

 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 

 คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่าน และทางบริษทัฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ   การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความ
ล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของธรรมชาติ สายการบิน โรงแรม และสภาวะ
ทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

  
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น   การน าส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่ง
การเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ ท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 
ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 
ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (Long Leg) ท่านท่ีประสงคจ์ะนัง่ท่ีนัง่ดงักล่าว ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคา้น์เตอร์เช็คอินดว้ยตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ี
สนามบินเท่านั้น 

  
ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่า หรือสูงกวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังาน 

  
ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะท าการเช็คกบัสายการบินก่อน
วา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่ กรณีเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนเองทั้งหมด 

 หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 

 
ท่านตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค่าต่างๆในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

  
ท่านตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บและดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหาย
ของทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
ธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

  
ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการจ านวนมากตามร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่า
ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง  

 
บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูท่ี้เดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืนๆ เช่น การคา้แรงงาน , 
การคา้ประเวณี , การคา้มนุษย ์, การขนส่งสินคา้หนีภาษี ,การขนยาเสพติด , การโจรกรรม , การขนส่งอาวธุสงคราม , การก่อการร้าย และอ่ืนๆท่ีเขา้
ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัมิไดมี้ส่วนรู้เห็นเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนตอ้งรับผิดชอบใดๆกบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

 

 
 
 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   
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