
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 สัมผสัวถีิชีวติชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด ณ “หมู่บ้านไอนุ”  
 พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั 

 เดินเล่นยา่น “Kanemori Red Brick Warehouse” ท่าเรือวิวสวย และ “Hakodate Factory” แหล่งชอ้ปสุดชิลล ์
 นัง่กระเชา้ชมววิ “ภูเขาฮาโกดาเตะ” ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพยามค ่าคืนราวกบัเพชรส่องประกาย 
 ช่ืนชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ “Onuma Park” 
 นัง่กระเชา้สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ช่ืนชมทิวทศัน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ท่ีเกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก 

 ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน า้ตาล” ท่ีหาดูไดเ้ฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น 

 ด่ืมด ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยล าคลองและตน้ก าเนิดศิลปะ  
       “เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” 

 สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “โรงงานช็อกโกแลต็” สินคา้ท่ีข้ึนช่ืออีกอยา่งของเกาะฮอกไกโด 
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นสุดฮิตท่ี “ย่านซึซึกโินะ” แหล่งรวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 อิสระท่องเท่ียวช่ืนชมสถาปัตยกรรมเมือง “ซัปโปโร” หรือชอ้ปป้ิงจุใจ 1 วนัตามอธัยาศยั 

 ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ (ONZEN)    

 
 
 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

*** พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C   
(ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้
เคร่ือง ดงันั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

2345 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – จโิกกดุานิ – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดงัอฐิแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)  

0830 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและ
ตรวจคนเขา้เมือง  

 

     
  

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพ้ืนเมืองฮอกไกโด ก่อนท่ีชาวญ่ีปุ่นจะเขา้ไปจบัจอง 
... ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบ าพื้นเมือง” พร้อมชม “บ้านจ าลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ท่ีจดัแสดง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้บราณต่างๆ ของชนเผา่ไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ 
งามๆ จากไม ้นอกจากนั้น ท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวิตความเป็นอยูต่ ั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์... จากนั้นน าท่านชม
ความแปลกของธรรมชาติท่ี “จโิกกดุาน”ิ หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดม

ก าหนดการเดินทาง 
48,900.- 

19 - 23 ตุลาคม 2560  

    
           Mt.Hakodate                       Onuma Park                    Otaru Canal                  Chocolate Factory 



ไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็น
แอ่ง 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 
 
 
 

       
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองท่ีอยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุด จนได้

ช่ือวา่ เป็น “ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานกนัระหวา่งวฒันธรรมญ่ีปุ่นและตะวนัตก 

... จากนั้นน าท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรือ “Kanemori Red Brick Warehouse”  โกดงัเก่า
ริมท่าเรือ เมืองฮาโกดาเตะ ... สร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดท า
การเป็นหน่ึงใน   ท่าเรือคา้ขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น ... แต่ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลงัถูก
ดดัแปลงใหก้ลายเป็นร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืนๆ... ดา้นท่ีหัน
ออกทะเลจะเขียนป้ายตวัโตๆ วา่ BAY จดัเป็นยา่นชอ้ปป้ิง ท่ีตกแต่งเอาไวอ้ยา่งสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ๆ  ... 
ใหคุ้ณจะเพลิดเพลินกบัการเดินกินลมชมววิรอบบริเวณน้ี ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสาย ใหไ้ดย้ิน
ทัว่เมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก ... ส่วนพ้ืนท่ีดา้นหลงัโกดงัอิฐ
แดงโดยรอบถูกดดัแปลงใหก้ลาย เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในช่ือ  “ฮาโกดาเตะ แฟคตอร่ี” (Hakodate Factory) หรือ 

Hakodate Bay Area ... ในสมยัเมจิอาคารดา้นหนา้ของห้างสรรพสินคา้เคยเป็นท่ีท าการไปรษณีย ์สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ท่ีท าการไปรษณียจึ์งยา้ยไป ... ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงให้เป็นแหล่งช้
อปป้ิงท่ีมีทั้ งร้านท าเคร่ืองแกว้ กล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของท่ีระลึก และ 
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

หลงัอาหารค ่าน าท่านข้ึนกระเชา้สู่ “จุดชมววิบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุด ดว้ย
ความสูง 334 เมตร ... ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงราย
เปล่งแสงระยิบระยบัดัง่แสงของเพชรซ่ึงนับวา่เป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม) 

ทีพ่กั : HAKODATE ROYAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ(ชมใบไม้เปลีย่นสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน(เคเบิล้) –  
 ฟาร์มหม ี– ออนเซน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 



    
  

  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เพ่ือชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 
อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็นสวรรคข์องคนรักธรรมชาติซ่ึงอยูห่่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หาก
เดินทางดว้ยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู ่ตั้งตระหง่านอยูท่่ามกลาง
ทะเลสาบสามแห่งท่ีเตม็ไปดว้ยเกาะ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

     
  

 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ... ตั้งอยู่
ภายใน “อุทยานแห่งชาตชิิคอ็ทสึ-โทยะ” ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปีท่ี
แลว้ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งท่ียงัคงคลุกกรุ่นอยู ่โดยสงัเกตุไดจ้าก
ไอน ้ าร้อนท่ีพุ่งออกมาเป็นควนัขาวให้ได้เห็น ... ทะเลสาแห่งน้ีมีลักษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 
กิโลเมตร และยงัมีจุดเด่น คือมีเกาะท่ีผดุข้ึนกลางทะเลสาบหลงัอาหารน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่ง
กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอ่ากาศเอ้ืออ านวย) ... ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิด
บ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยา่ และพบวา่ภูเขาไฟ
ลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง ... จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa 
shinzan) ... ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบน
ยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบั
ความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหน่ึง ... แล้วน าท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสี
น ้าตาล” พนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูริน
เท่านั้น ... ต่ืนตากบัความน่ารักของน้องหมีตวัเล็กท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอาย ุ12 ขวบ ... และ
ประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเป้ิล 
หรือกวกัมือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารัก
ของเหล่าหมีสีน ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้โรงแรม
ท่ีพกั ... อิสระให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการอาบน ้ าแร่ธรรมท่ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค
ต่างๆ จึงเช่ือวา่ถา้ไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่
สไตลญ่ี์ปุ่นใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลัง่  

ทีพ่กั : TOYA ONSEN HANANI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจ ิ– นาฬิกาไอน า้โบราณ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี 
   โรงงานช็อกโกแลต็  - ช้อปป้ิงย่านซึซึกโินะ - ซัปโปโร 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

     
 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวา่งทาง
ท่านจะไดเ้พลินตากบัทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของ
ญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ใน
เมืองเวนิส ... น าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงใน
สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางใน
การขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อม
ถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” 
(Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ือง
แก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซา
ไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแลต็ Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ  
เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 
... จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลก
เท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมี
เสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ี
ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี 
“พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งท่ีท ามาจากแก้ว
มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นกั ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนั
แสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได ้“เลือกซ้ือ
เลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 



       
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแลต็” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง

เพาะพนัธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ท าให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็วา่ได ้
... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้ม
ขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ ... สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น ผงั
เมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญ่ีปุ่นซ่ึง
ไดรั้บค าแนะน่าและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้
ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา ... น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัป
โปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้
ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ได้มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดังเช่น
ภูมิภาคคนัโต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี 
เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป ...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ท าให้นักท่องเท่ียวท้องถ่ินและ
ต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุ
ภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาล
เมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาล
ญ่ีปุ่น ... 
เพื่อน าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมี
ร้านคา้ มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้ง
ดิจิตอล  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์  ร้าน  100 เยน  ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผ้าแฟชั่นวยัรุ่นร้าน 
Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

**เพ่ือใหท่้านใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ใหท่้านเลือกล้ิมลองอาหารหลากหลายจาก
ร้านคา้ต่างๆในยา่นชอ้ปป้ิง** 

ทีพ่กั : SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

1045 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 

1545 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 
 
อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                               ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                  ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 44,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)         ท่านละ 35,900.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่                                                                                 ท่านละ 6,000.- บาท 
มีตั๋วแล้วลด                                                                                  ท่านละ 19,000.- บาท 

 
***กรุณาอ่านเง่ือนไขด้านล่างก่อนช าระมดัจ าทุกคร้ัง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอร์ตก่อนการเดนิทาง 15 วนันะคะ*** 
 
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 ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 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 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

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 าท่ีนัง่กบัสาย
การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่
ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วซ่ีาไม่
ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหา
อ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 

7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 



8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย

จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้าน
ท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง

แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 

13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

 
15. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 

...โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง.. 
 


