
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13596 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มนี า้ด่ืม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 
 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)   

2000 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิ... ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 
03 – 07 ตุลาคม 2562 44,900.- 

21 – 25 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 47,900.- 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 
(23.45 – 08.40)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจโิกคุดานิ (ใบไม้เปลีย่นสี) – 
ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดงัอฐิแดง – ถนนช้อปป้ิงโมโตมาชิ – 
ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) 

-  

SMILE HAKODATE 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ (ใบไม้
เปลีย่นสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหม ี                  

สีน า้ตาล – ออนเซน    

   
HOTEL 

HOTEL HANABI TOYA 
OR SIMILAR 

4 
โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจ ิ– พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและ
กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต็ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – 
สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปป้ิงย่านซึซึกโินะ 

  - 
SMILE HOTEL 
PREMIUM SUSUKINO 
OR SIMILAR 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ(10.30 – 15.30) 


✈ - -  



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

2345 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปป้ิงโมโตมาชิ – 
ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

    

 น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อน าท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงาม ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ เป็นบ่อ
โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวย
พุง่ข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบ ๆ หุบเขามีตน้ใบไมห้ลายหลายท่ีก าลงัเปล่ียนสีสลบั แดง ส้ม เหลือง 
กนัอยา่งลงตวั อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและบนัทึกภาพตามอธัยาศยั (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองท่ีอยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุด
จนไดช่ื้อว่าเป็น “ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมญ่ีปุ่นและตะวนัตก ... 
จากนั้นน าท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรือ “Kanemori Red Brick Warehouse” โกดงัเก่าริมท่าเรือเมือง 
ฮาโกดาเตะ ท่ีสร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดท าการเป็นหน่ึงในท่าเรือคา้ขาย
ระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร และ ร้านขายของท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืน ๆ ดา้นท่ีหนัออกทะเลจะเขียนป้ายตวัโต ๆ วา่  BAY จดัเป็นยา่นช้
อปป้ิงท่ีตกแต่งเอาไวอ้ย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณน้ี 
ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสาย ให้ไดย้ินทัว่เมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโร
แมนติก ส่วนพ้ืนท่ีดา้นหลงัโกดงัอิฐแดงโดยรอบถูกดดัแปลงให้กลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในช่ือ “ฮาโกดาเตะ แฟคตอร่ี” 
(Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ในสมยัเมจิอาคารดา้นหนา้ของห้างสรรพสินคา้เคยเป็นท่ีท าการ
ไปรษณีย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ท่ีท าการไปรษณียจึ์งยา้ยไป ... ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงให้เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีทั้งร้านท าเคร่ืองแกว้ กล่องดนตรี ร้านอาหารโรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของท่ีระลึก และ อ่ืนๆ 
อีกมากมาย … จากนั้นน าท่านเขา้สู่ “ถนนช้อปป้ิงโมโตมาชิ” ( Motomachi Shopping Street) เป็นซอยเล็ก ๆ ในร่มท่ี
ยาวมาก ๆ ขนานไปกบัทางรถไฟ มีร้านขายของยาวตลอด 2 ขา้งทาง อาคารตกแต่งสไตลต์ะวนัตก มีสินคา้หลากหลาย
ประเภทตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของท่ีระลึก เคร่ืองส าอางค ์คาเฟ่ เบเกอร่ี ร้านอาหาร ร้านขนม และท่ีเยอะท่ีสุดเห็นจะเป็น
เส้ือผา้นัน่เอง อยูใ่กล้ๆ กบัยา่นไชน่าทาวน์ นานกิงชิมะ 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) 

หลังอาหารค ่ าน าท่านข้ึนกระเช้าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค ่ าคืนท่ีสวยท่ีสุด 
ดว้ยความสูง 334 เมตร ... ท่านจะไดส้ัมผสักับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงราย 
เปล่งแสงระยบิระยบัดัง่แสงของเพชรซ่ึงนบัวา่เป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ (สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

ทีพ่กั : SMILE HAKODATE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – 
ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ออนเซน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   



 น าท่านเดินทางชม “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ณ หัวมุมถนนใกลก้บัสถานีฮาโกดาเตะ คุณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ 
(ตลาดเช้า) อันแสนพลุกพล่านท่ีคอยยั่วยวนนักท่องเท่ียวให้เข้าไปเลือกซ้ือของสด ๆ ชั้ นดีจาก ฮาโกดาเตะ 
ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแต่เชา้ตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเท่ียง อาหารทะเล ผกัผลไม ้
และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินท่ีวางขายเท่านั้ น  เพลิดเพลินไปกับการซ้ือของท่ีตลาดและ                                  
อยา่ลืมแวะไปดูปูและหอยเป็น ๆ ในตูข้นาดยกัษ ์

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติโอนุมะ” เพื่อชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ของใบไมร้ะหวา่งทางสลบัสี
แดงสม้กนัอยา่งสวยงาม (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็นสวรรคข์องคนรักธรรมชาติซ่ึงอยูห่่างจาก
ฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางดว้ยรถไฟ ด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยูต่ ั้ง
ตระหง่านอยูท่่ามกลางทะเลสาบสามแห่งท่ีเตม็ไปดว้ยเกาะใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจอิสระตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

   

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น 
ตั้งอยูภ่ายใน “อุทยานแห่งชาตชิิคอ็ทสึ – โทยะ” ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปีท่ีแลว้ 
โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งท่ียงัคงคลุกกรุ่นอยู ่โดยสังเกตุไดจ้ากไอน ้ าร้อนท่ีพุ่ง
ออกมาเป็นควนัขาวให้ไดเ้ห็น ทะเลสาปแห่งน้ีมีลกัษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร และยงัมีจุดเด่น คือ 
มีเกาะท่ีผุดข้ึนกลางทะเลสาบ ... น าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) 
(ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็น 
จุดศูนยก์ลางท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยะและพบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่อย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งเกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าให้เกิด 
“ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้ แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยก
แตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได ้
ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

 จากนั้นน าท่านชมแหล่งอนุรักษ ์“หมสีีน า้ตาล” พนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะ
ซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ใหท่้านไดต่ื้นตากบัความน่ารักของนอ้งหมีตวัเลก็ท่ีมีอาย ุตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโต
อายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอ 
แอปเป้ิล หรือกวกัมือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี  อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของ
เหล่าหมีสีน ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง เขา้โรงแรมท่ีพกั 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย 
“แบบไม่อั้น” 



ทีพ่กั : HOTEL HANABI TOYA หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่ี่ โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ศาลเจ้า 

ฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปป้ิงย่านซึซึกโินะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

   

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง                   
“โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส น าท่านแวะชม 
“คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 
ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวั
เมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” นอกจากน้ี
ตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO 
ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้
ตามอธัยาศยั ... จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบน
โลกเท่านั้ น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา มอบให้กับเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมี
เสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และจะพ่นไอน ้ าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... 
อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอธัยาศัย พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่อง
ดนตรี” ท่านจะได ้ต่ืนตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนกั หรือจะ
เลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ย
ช่างผูช้  านาญการ ... อิสระใหท่้านได ้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

   



 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให ้
“ช็อกโกแลต็” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแลต็จากประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์ลยก็วา่ได ้ภายในโรงงานแห่งน้ี
มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต                    
และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมือง ซัปโปโร มีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทั่วไปในญ่ีปุ่นซ่ึงได้รับค า
แนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนัดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงั
เมืองของอเมริกา ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่  “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ีเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

จากนั้นน าท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บลอ็คของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว
ท่ีงดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะ ด้านทิศตะวนัออกของสวน 
โอโดริ เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
ววิท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมววิอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิด
ไฟประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกวา่ 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL PREMIUM SUSUKINO หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 10.30 – 15.30 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิชิโตเซ่” 

1030 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1530 ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 

 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการ  เดินทางวนัที ่03 – 07 ตุลาคม 2562 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 33,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการ  21 – 25 ตุลาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 36,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 





 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 



 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 



9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

...โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง... 


