
 

 

 
 
 

 
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 18387 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

วนัที ่
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

มือ้อาหาร 
  

 ทีพ่กั 

วนัที ่1 
20:30 น. นัดพบประตู 2 เคา้น์เตอรเ์ช็คอนิ C 
กรุงเทพฯ – ซัปโปโร  TG 670  (23.55-08.20+1)  

 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

- 

วนัที ่2 

 

ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ 
โกดังอฐิแดง – ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 
 

-- / กลางวัน / ค ่า 

 

HAKODATE 
IMAGINE(Onsen) 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 
ตลาดเชา้ – ป้อมโกะเรยีวกาคุ – ย่านโมโตมาจ ิ– โชวะชนิซัน 
กระเชา้ขึน้เมา้ทอุ์ซซุงั – ศูนยอ์นุรักษ์หม ี– ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ / กลางวัน / ค ่า 

 

TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 

 

โจซงัเค – โอตารุ – พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้ 
ซัปโปโร – อสิระชอ้ปป้ิงย่านทานูกโิคจ ิ– ย่านซซูกูโินะ 
 

เชา้ / -- / ค ่า 
Nanda Crab Buffet 

 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 

 

ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

TG 671  10:00 – 15:50 

 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

- 



 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน C  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 23.55 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12  

มเีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

ไมม่เีตยีง 
(พกัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

08 – 12 ตุลาคม 2563 40,990 39,990 37,990 7,900 

16 – 20 ตุลาคม 2563 40,990 39,990 37,990 7,900 

22 – 26 ตุลาคม 2563 40,990 39,990 37,990 7,900 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 40,990 39,990 37,990 7,900 

05 – 09 พฤศจกิายน 2563 37,990 36,990 34,990 7,900 



 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก จิโกกดุานิ – ฮาโกดาเตะ 
    โกดงัอิฐแดงริมท่าเรือ – ชมวิวบนเม้าท์ฮาโกดาเตะ 
    

 08.20 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ. 
  น าคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและ

น ้าแร่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมนี ้ารอ้นทีแ่ตกต่าง
กัน 11 ชนิด นับเป็นน ้าร้อนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ของญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านชม จิโกกดุานิ  หรอื หบุเขานรก  ซึ่ง
เกิดจากภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันและ
กลิ่นของกมัมะถนั ชมบ่อน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  SALMON CHAN CHAN YAKI   
   ปลาแซลมอนกระทะร้อน ผดัพร้อมเคร่ืองเคียงผกันานา

ชนิด เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ (4 ท่านต่อ 1 ชุด)  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด ตัง้อยู่

ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสยีงดา้นทิวทศัน์ทีส่วยงาม
ของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืง
หนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วง
หลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รบัอิทธิพลจาก
ต่ า งประ เทศเ ป็นอย่า งมาก มีย่ านที่อยู่ อ าศัยของชาว
ต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวนัตก    

 

 เยน็ น าท่านชม โกดงัอิฐแดงริมท่าเรือ (Red Brick Warehouses) ไดป้รบัปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงที่
เคยใช้ค้าขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่ริมแม่น ้าของอ่าวฮาโก
ดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่ห้
บรรยากาศเก่า ๆ  นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่นัสมยั เสือ้ผา้
แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยงั
มรีา้นอาหาร ลานเบยีร์ โบสถ์ส าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิาร
ล่องเรอืเพื่อชมววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย  

  แล้วน าท่านเดินทางโดยรถบสัไปยงั ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มีความสูง 334 เมตร 
ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมอืงฮา
โกดาเตะ ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวนัและกลางคืน สามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมวิวตดิอนัดนั 1 ใน 3 
สถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดของญี่ปุ่ น ร่วมกบัภูเขาอนิาซะ (Mount Inasa) ที่
นางาซาก ิ(Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ 
บนยอดเขามจุีดชมววิมรีา้นของทีร่ะลกึ  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE IMAGINE  หรอืเทยีบเท่า  

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/


 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเมนูหลากหลาย 

เช่น ข้าวปัน้ซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  สลดัผกั  ขนม
เค้กและของหวานนานาชนิด   

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวกาค ุ– ย่านโมโตมาจิ 
   โชวะชินซนั – กระเช้าอุซุซงั – ศนูยอ์นุรกัษ์หมี – โทยะ 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้วนัน้ีน าท่านไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ช่วงตกึ 

เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ใน
ตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสก้า ไข่ปลาแซ
ลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล บริเวณ
ใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura 
Domburi (ขา้วเสริ์ฟพรอ้มหอยเม่นทะเล และไข่ปลาแซลม่อน) 

  แล้วน าท่านชม ป้อมโกะเรียวกาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” 
เพราะบริเวณนัน้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการ
เพิม่พื้นที่ในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง 
ป้อมสรา้งตามสไตล์ตะวนัตก สรา้งขึน้ในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะ
เพื่อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจกัรวรรดนิิยมที่เกิด



 

จากมหาอ านาจตะวนัตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทพั
ผูส้ าเรจ็ราชการ และกอง 

  ก าลงัของรฐับาลเมจิที่จดัตัง้ขึ้นใหม่  หลงัจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกดดัแปลงให้กลายเป็น
สวนสาธารณะในช่วงปี 1910  (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในอดีตทีท่ าการรฐั และค่าขึ้นชมวิวบนหอคอย) 

 
  จากนั ้นน าท่านเดินชมเมืองที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ  

(Motomachi District) แต่ก่อนบรเิวณท่าเรอืเมอืง ฮาโกดาเตะ 
เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 
ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าให้มีผู้ค้าจ านวนมาก
จากรสัเซีย จีน และชาติตะวนัตก ได้ย้ายถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ใน
เมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมอีาคารสไตล์ตะวนัตก 
สิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  KAMAMESHI SET    
   ข้าวอบหม้อดิน พร้อมหม้อไฟตามฤดกูาล และชุดเทมปุระ 

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

ไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เกิดขึ้นโดย
การเกิดแผ่นดินไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้น ท่ีราบทุ่งข้าวสาลี มี
ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิ
โชวะ ปัจจุบนัยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ  

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชม
ทิวทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน ท่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake 
Toya) และภเูขาโชวะชินซนั (Showa Shinzan) และจุดชมววิ
อกีแห่งหนึ่งกจ็ะเหน็ววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิด
จากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบดิปะทุตดิต่อกนั
นานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนั ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีย่งัไม่ดบั
สนิท มคีวามสูง 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้  ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ.
1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึ่งท าใหเ้ถ้าถ่านจ านวนมากพุ่งออกมารอบ ๆ พืน้ทีบ่รเิวณนัน้ 

  แลว้น าท่านชม ศนูยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุ์หมสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่ว
สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสนี ้าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจาก
นักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกัน่าเอน็ดูทเีดยีว หากใครต้องการ
ใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยงัห้องสงัเกตการณ์พเิศษ  ”กรง
มนุษย์”  ซึ่งจะมองเห็นหมีสนี ้าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยิน
เสยีงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยัง
ขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหน้ักท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารอกีดว้ย   



 

 เยน็  น าท่านเดนิทางต่อไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแห่งชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบที่เกิด
จากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อนัดบัสามของญี่ปุ่ น  
และผลจากการระเบดิของภูเขาไฟท าใหม้ีลาวาทบัถมจนปิดกัน้
ทางน ้าไหลไม่  ให้ออกจากทะเลสาบได ้ด้านหลงัมภีูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชินซัง ส่วนด้านหน้ามีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพ
ทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง จนได้ชื่อว่าเป็นวิวที่งดงามที่สุด
อนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

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

ให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปัน้ซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  
สลดัผกั  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด   

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      โจซงัเค – เมืองท่าโอตาร ุ– ซปัโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
    เชา้นี้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั โจซงัเค (Jozankei Onsen) ตัง้อยู่ในบรเิวณอุทยานแห่งชาตชิโิกส ึโทยะ 

(Shikotsu-Toya National Park) ระหว่างหน้าผาสูงกับแม่น ้า
โทโยฮริะ น ้าพุร้อนโจซงัเคถูกค้นพบเมื่อปี 1866 ภายในเมอืง
มีร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ และยังมีบ่อแช่เท้าฟรีที่
สามารถพบได้ทัว่เมือง โจซงัเคนอกจากจะเป็นสถานีส าหรับ
แช่ออนเซ็นแล้ว ยงัเป็นสถานที่ยอดนิยมในการชมต้นไม้และ
หุบเขาในฤดูใบไมร้่วงยามใบไมเ้ปลีย่นสอีกีดว้ย ช่วงทีพ่คีทีสุ่ด
คือประมาณกลางเดอืนตุลาคม  และ วดัอิวาโตะ คนันอนโด ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นวดัทีส่รา้งอยู่
ในถ ้ามคีวามยาว 120 เมตร และพระพุทธรูปคนันอน 33 รูป (ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในวดั)  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองโอตาร ุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึง 20  และยงัเป็นเมืองมีชื่อเสยีงเกี่ยวกบัการ
ท าเครื่องแก้วที่สวยงาม  แล้วน าท่านชม คลองโอตารุ 
สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รบัความนิยมถ่ายภาพ มีฉาก
หลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ใน
ปี 1923  ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทาง
ขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็
ไว้ภายในโกดงั แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้
ครึง่หนึ่งกไ็ดท้ าการปรบัปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั     



 

 บ่าย อิสระให้ท่ านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว ทีร่วบรวมกล่องดนตรี
และเครื่องแก้วอนังดงามและหายากไว้มากมาย ท่านสามารถ
เลือกซื้อและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองงานฝีมือต่างๆ อาทิเช่น 
ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัร้านขายกล่อง
ดนตรี  ซึ่งมีกล่องดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่าน
สามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง  ร้านขาย
เครื่องแก้ว ที่มีตัง้แต่กระดิ่งแก้วอันจิว๋ไปจนถึงโคมระย้า ร้าน
ขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน 
KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้อร่อยจน
ลืมอ้วนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเป็นอย่างดี  
และยงัมีอกีหนึ่งรา้นทีท่่านต้องมีเวลากบัรา้นน้ี คือ ร้าน LeTAO  ร้านชีสเค้กตวัพ่อ ที่หาตวัจบัไดอ้ยาก
เหลอืเกนิ  เพราะอร่อยอย่างเหลอืเชื่อ ว่ามขีนมแสนอร่อยชนิดนี้อยู่บนโลกดว้ยหรอ  ดว้ยบรรยากาศใน
รา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุ่น ขบักล่อมดว้ยเพลงแบบมวิสคิบ๊อกซ์  

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด   

 เยน็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของฝาก
จากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นค้าประมาณ 200 ร้านค้า ทอดยาว
กว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุก
สภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือ
หมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรือจะเดินเล่นชมเมืองที่ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกนิ
ดื่มที่ใหญ่ทีสุ่ดของเมืองซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นค้าและแวดลอ้ม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน แนะน าต้อง
ไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุปรสชาติและ
เครื่องเคราต่าง ๆ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

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

  แล้วเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่  สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.00 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.50 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB000_HokkaidoAutumn_5D3N_TG 
 

 

หมายเหตุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมืองภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 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) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 



 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษ ัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  
 กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งใหก้ับเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร์ หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ 
จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอทีต่้องไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวนัเสาร์ -อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานทีน่้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบริหารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกับทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 
 หากท่านถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถงึไกด์จะ
ไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าทีป่ระสานงาน
และเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  
 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ สมัภาระ
ระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั ้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 
 

 



 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ี่ยื่นขอวีซ่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะต้องใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


