
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaido Romantic 
  
 

54,900.- 



 

 

!!แค่ 2 ทริป รับจ ำนวนจ ำกดัเพียง 25 ท่ำน / ทริป เท่ำนั้น หมดแลว้ หมดเลย!! 

 
22.00น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4  ผูโ้ดยสำรขำออกประตู 8 เคำเตอร์  R ของ สายการบิน

อีว่า แอร์ (Eva Air) เจำ้หน้ำท่ีบริษทัฯ คอยให้กำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร และสัมภำระของ
กำรเดินทำง 

 
 

 
01.45น. ออกเดินทำงสู่ สนามบินเถ้าหยวนประเทศไตห้วนัโดยสายการบิน อว่ีา แอร์เท่ียวบินท่ี BR206 
06.35น. เดินทำงถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไตห้วนัเพื่อรอต่อเคร่ือง (ใชเ้วลำประมำณ 2 ชม.คร่ึง) 
09.55น. ออกเดินทำง สู่ สนามบินฮาโกดาเตะ  ฮอกไกโด (Hakodate Hokkaido) ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบิน อีว่า แอร์ 

เท่ียวบินท่ี BR138 
14.30น. เดินทำงถึงสนามบินฮาโกดาเตะ (Hakodate Airport) ประเทศญี่ปุ่นโดยสวสัดิภำพ  หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้

เมือง และด่ำนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ใจกลำง เมืองฮาโกดาเตะ   เมืองท่ำใหญ่ตอนปลำยสุด
ทำงใตข้องเกำะฮอกไกโด  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi) ซ่ึงเป็นเขตท่ีรวบรวมเอำเร่ืองรำวควำมเป็นมำ ตลอดจน
ประวติัศำสตร์ของเมืองฮำโกดำเตะไวใ้นรูปของสถำปัตยกรรมสไตลย์โุรป ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมำตั้งแต่สมยัญ่ีปุ่น
เปิดเมืองฮำโกดำเตะเป็นเมืองท่ำส ำหรับท ำกำรคำ้กบัต่ำงชำติโดยมีส่ิงปลูกสร้ำงท่ี 
น่ำสนใจมำกมำย   
เขำ้ชม ห้องโถงอนุสรณ์สไตล์จีน(Chinese Memorial Hall)  เป็นอดีตท่ีท ำกำรเก่ำของรัฐบำลฮอกไกโด เป็นตึก 2 
ชั้น ปัจจุบนักลำยเป็นศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียวส ำหรับสอบถำมขอ้มูลต่ำงๆ บนชั้น 2 เป็นพิพิธภณัฑ์ประวติัศำสตร์
ภำพถ่ำย (Hakodate City Museum of Photographic History) จดัแสดง อุปกรณ์ถ่ำยภำพรุ่นโบรำณ และอ่ืนๆ    
ผำ่นชม และ ถ่ำยรูป บริเวณ ดำ้นนอก ศำลำประชำคมหลงัเก่ำ (Old Public Hall) สถำปัตยกรรมแบบยุโรปซ่ึงเคย
ถูกใชเ้ป็นท่ีท ำกำรของคณะผูป้กครองเมืองตั้งแต่ปี 1900  
ผำ่นชม และ ถ่ำยรูป บริเวณ ดำ้นนอก โบถส์เก่ำ (Church Group of Motomachi) โบสถห์ลำกสไตลท่ี์ท ำใหนึ้ก
ยอ้นถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเม่ืองท่ำส ำคญั ซ่ึงยงัคงรักษำสถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำและเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็น
อยำ่งดี  
เขำ้ชม บ้านเก่าตระกูลโซมะ(Old Soma Residence) เป็นบำ้นสไตลญ่ี์ปุ่นโบรำณของตระกูลโซมะ สร้ำงข้ึนในปี 
1908 ภำยในเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงขำ้วของเคร่ืองใชโ้บรำณ 

 
 

เดนิทางระหว่างวันที่  20-25 เมษายน 2561 // 4-9 พฤษภาคม 2561  

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินเถาหยวน ไต้หวนั  –  ฮาโกดาเตะ เกาะ ฮอกไกโด 



 
 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate) 
น ำท่ำนข้ึนสู่จุดชมวิว โดย  รถกระเช้า Hakodate 
Ropeway  ให้ท่ำนได้วิวจำกยอดเขำฮำโกดำเตะท่ี
มองกลบัลงมำยงัท่ำเรือ และตวัเมืองท่ีโอบลอ้มดว้ย
ทะเลทั้งสองขำ้งใน ยำมค ่ำคืนนั้น นบัวำ่สวยงำมแปลกตำ และวำ่กนัวำ่เป็นววิกลำงคืนท่ีสวยงำมท่ีสุด 1 ใน 3 ของ
โลกทีเดียว  จุดชมวิวยอดเขำ จะมีทั้งภตัตำคำร ร้ำนขำยของท่ีระลึก บริเวณนัง่เล่นชมววิในห้องกระจกท่ีอุ่นสบำย 
และดำดฟ้ำ ท่ีสำมำรถจะออกไปชมวิว และถ่ำยรูปภำยนอก รวมทั้ง สัมผสักบัลมแรงและควำมหนำวเยน็ถึงใจได ้
รวมถึง สวนสนุกเล็กๆ ท่ีเปิดใหบ้ริกำรเฉพำะบำงฤดูเท่ำนั้น ในช่วงพลบค ่ำท่ีน่ีคนจะ เยอะมำก เพรำะใครๆ มำถึง 
เมืองน้ีแลว้ตอ้งมำชมวิวประจ ำเมืองกนัสักคร้ัง ในบำงวนั ลมอำจจะแรงมำก ขอ้แนะน ำคือไม่วำ่จะเป็นฤดูไหน ก็
ควรติดเส้ือหนำๆ กนัลมข้ึนไปดว้ยทุกคร้ัง    หมำยเหตุ : เวลำเปิด-ปิด: 10:00 – 22:00 น. (ฤดูหนำวปิดเร็วกวำ่ปกติ 
21:00 น.)  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
โรงแรมท่ีพกั โรงแรม La Vista Hakodate Bay  or  Suncity Hakodate  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั 
 

 
 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขำยสินคำ้นำนำชำติ อำทิ อำหำรทะเล ผกัและผลไมส้ด รวมถึง
เส้ือผำ้และขำ้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ  ำเป็นในชีวิตประจ ำวนัของชำวเมืองเป็นประจ ำเรียงรำยไปบนถนนกวำ่ 360 ร้ำน 
ซ่ึงนบัเป็นตลำดท่ีมีช่ือเสียง และมีสินคำ้ใหเ้ลือกมำกมำยหลำกหลำยชนิดแห่งหน่ึงของเกำะฮอกไกโด 
น ำท่ำนสู่ โกะเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ท่ีซ่ึงท่ำนสำมำรถช่ืนชมภำพวิวทิวทศัน์ของเมืองฮำโกดำเตะได ้360 
องศำ บริเวณใกล้ๆ  กนันั้นหำกมองจำกดำ้นบนลงมำท่ำนจะเห็นเป็นรูปร่ำงคลำ้ยดวงดำว 5 แฉก ซ่ึงมีควำมงดงำม
มำก ซ่ึงท่ีตรงนั้นเรียกวำ่ สวนสาธารณะโกะเรียวคะคุ 

 
 
 
 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ โกดังอิฐแดง (Kanemori Red Brick Warehouse) ท่ีน่ีเคยเป็นโกดงัสินคำ้เก่ำติดท่ำเรือริมทะเล 
3-4 หลงัเรียงกนั ดว้ยควำมท่ีรูปทรงภำยนอกดูเก๋ไก๋ มีเถำวลัยป์กคลุม เลยถูกเอำมำดดัแปลงเป็นห้ำงยอ่มๆ ภำยใน
มีร้ำนอำหำร ขนมหวำน และร้ำนขำยของท่ีระลึกกระจุกกระจิก ฯลฯ หลำยสิบร้ำน มีสะพำนขำ้มคลองท่ีให้เรือ

วนัทีส่ามของการเดินทาง ฮาโกดาเตะ - โนโบริเบทสึ 



ลอดเขำ้ไปเทียบขนสินคำ้ขำ้งๆ โกดงั ใชเ้วลำเดินชิลๆ ไดส้ักชัว่โมง แลว้แต่วำ่จะชอ้ปมำกหรือนอ้ย ช่วงเยน็วนัท่ี 
1-24 ธนัวำคมของทุกปีจะตั้งตน้ คริสมำสตย์กัษท่ี์น่ี มีกำรประดบัไฟพรำวโดยเร่ิมตั้งแต่หกโมงเยน็ทุกวนั 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (Mene : Japanese Set) 
น ำท่ำนชม พพิธิภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ ชมวธีิกำรแปรรูปสำหร่ำยทะเลเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่ำง ๆ และเชิญชวน
ท่ำนล้ิมลองไอศครีมสำหร่ำยทะเล ท่ีมีจ  ำหน่ำยเพียงท่ีน่ีท่ีเดียวเท่ำนั้น 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu)      (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3ชัว่โมง )  
จำกนั้น น ำท่ำนเช็คอินเขำ้สู่ โรงแรม Noboribetsu Manseisaku  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมท่ีพกั    
หลงัอำหำร ใหท้่ำนไดแ้ช่ออนเซ็น เพื่อสุขภำพผวิท่ีดีใหท้่ำนพกัผอ่น คลำยควำมเหน่ือยลำ้จำกกำรเดินทำง ตำม
อธัยำศยั 

 
 
 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของท่ีพกัเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนเดินทำง สู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมือง

ตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกำะ 
ฮอกไกโด  น ำชม บ่อนรกจิโกกุดานิ ซ่ึงมี
ควำม หมำยวำ่หุบผำนรก หุบผำนรกแห่งน้ี
เกิด จำกภูเขำไฟซ่ึงยงัไม่ดับ จึงก่อให้เกิด
น ้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดตำมธรรมชำติ น ้ ำร้อนในล ำธำรของหุบเขำแห่งน้ีมีแร่ธำตุก ำมะถนั อุณหภูมิ 50 องศำ
เซลเซียส   

 จำกนั้นน ำท่ำนยอ้นยคุไปกบั หมู่บ้านนินจา หรือ “หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดะอิมูระ” 
ซ่ึงแสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงยุคเอโดะ(ค.ศ. 1603-1867) 
ทุกท่ำนจะได้ต่ืนตำต่ืนใจกบักำรแสดงของเหล่ำนักรบซำมูไรท่ีมีหน้ำท่ีปกป้อง
ดูแลควำมสงบสุขของบำ้นเมือง และให้ทุกท่ำนได้ชมวิถีชีวิตในแบบของนินจำ 
อำคำรบำ้นเรือนท่ีจ ำลองมำจำกช่วงเวลำสมยัเอโดะ อิสระให้ทุกท่ำนเดินชมพร้อม
ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกตำมอธัยำศยั ท่ีน่ียงัเต็มไปดว้ยกลไกซบัซ้อน โชวโ์ออิรันท่ีคุณ
สำมำรถร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกำรแสดงได ้อยำกจะแปลงร่ำงเป็นขุนนำง เจำ้หญิง 
เกอิชำ หรือนินจำนอ้ย ก็สำมำรถถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกและใส่เดินในหมู่บำ้นทั้งวนัใน
ระหวำ่งวนั สำมำรถแต่งกำยถ่ำยรูปยอ้นยุค ไดเ้ก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกดว้ย รำคำส ำหรับ
ผูใ้หญ่คนละ 3,150 เยน เด็ก 1,050 เยน  

 (ราคานีร้วมค่าเข้าหมู่บ้านนินจาแต่ไม่รวมค่าแต่งกายและค่าท ากิจกรรมในหมู่บ้าน)  
เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอตารุ ซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นเมืองโรแมนติกท่ีควบคู่ไป

กบัควำมเก่ำแก่และควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ท่ี
มีควำมยำว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่ำวโอตำรุ ซ่ึงในสมัยก่อน

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  โนโบริเบทสึ – จิโกกดุานิ – ดาเตะจไิดมุระ – เมืองโอตารุ - ซัปโปโร   



ประมำณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทำงในกำรขนส่ง
สินคำ้ จำกคลงัสินคำ้ในตวัเมืองโอตำรุ ออกไปยงัท่ำเรือบริเวณปำกอ่ำวให้ท่ำนเดินเล่นพร้อมถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั
กั บ 
อำคำร เก่ำแก่
ริ ม คลอง
และวิว

ทิวทศัน์ท่ีสวยงำม..  
 
 
 
 
ได้เวลำอนัสมควรพำท่ำนถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ   ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่ำนั้ น 
นำฬิกำน้ีจะพน่ไอน ้ำ ประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นำที 
น ำท่ำนสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  อำคำรเก่ำแก่สองชั้น ท่ีภำยนอกถูกสร้ำงข้ึนจำกอิฐแดง แต่โครงสร้ำงภำยในท ำ
ดว้ยไม ้พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้ำงข้ึนในปีค.ศ.1910  ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทำงสถำปัตยกรรมท่ีเก่ำแก่และควรค่ำแก่
กำรอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชำติ  
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ เมืองซัปโปโระ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร The Den  (บริการท่านด้วยเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิดพร้อมน า้จิม้ซีฟู้ดรสเด็ด) 
น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ANA Crowne Plaza Sapporo  or  Mercure Supporo หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  
อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั 

 
 

   

เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 *เพ่ือไม่ให้ขัดจังหวะการช้อปป้ิง จึงไม่มีบริการรถบัสและอสิระอาหารม้ือกลางวันและมื้อค ่า* 
 หลงัจำกนั้นใหท้่ำนไดอิ้สระชอปป้ิงในเมืองซปัโปโรไดต้ำมอธัยำศยั ภำยในเมืองซปัโปโรแห่งน้ีไดรั้บกำร

ออกแบบใหผ้งัเมืองมีลกัษณะเป็นบล็อกคลำ้ยในอเมริกำและยโุรป ท ำใหถ้นนสำยต่ำง ๆ สำมำรถเดินเช่ือมถึงกนั
ไดง่้ำย นอกจำกน้ีท่ีน่ียงัมีแหล่งชอปป้ิงท่ีสำมำรถเพลิดเพลินไดต้ลอดทั้งวนัไดอ้ยำ่งไม่น่ำเบ่ือ ขอแนะน ำแหล่งช
อปป้ิงตำมน้ี 
 บริเวณซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์ตั้งอยูใ่จกลำงเมืองซัปโปโร

และยงัถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของสถำนีรถไฟเจอำร์ซัปโปโร 
บริเวณน้ียงัเป็นแหล่งของอำคำรส ำนักงำนและ T38 ซ่ึง
เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมแห่งหน่ึงในเมืองซัปโปโร
และสำมำรถมองเห็นไดท้ัว่ 360 องศำอีกดว้ย นอกจำกน้ียงั
มีหำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงัอยำ่งเช่นไดมำรู รวมไปถึงหำ้ง Estaท่ีตั้งอยูไ่ม่ห่ำงกนัอีกดว้ย 

วนัทีห้่าของการเดินทาง อสิระ ช้อปป้ิง 
 



 บริเวณถนนทานุกิโคจิ เป็นย่ำนกำรคำ้เก่ำแก่ของเมืองซัป
โปโร บริเวณน้ีถูกแบ่งออกเป็น 7 บล็อก กินอำณำเขตยำว
ไปจนเกือบถึงถนนซูซุกิโนะ นอกจำกน้ีท่ีน่ียงัเป็นถนนท่ี
มุงหลังคำประดับตกแต่งด้วยตวัทำนูกิขนำดใหญ่ ท ำให้
เดินชอปป้ิงไดส้ะดวกในยำมแดดร้อน ฝนตกและหิมะตก 
ภำยในเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้มำกมำยกวำ่ 100 ร้ำนคำ้ บริเวณน้ี
ยงัมีร้ำนยอดฮิตในหมู่คนไทยอยำ่งเช่น ดองก้ื รวมถึงร้ำนขำยของฝำกข้ึนช่ือไม่วำ่จะเป็นมนัฝร่ังทอดยอดฮิต 
Jaga Pokkuruหรือ Jagabee ท่ียงัมีรสชำติพิเศษจ ำหน่ำยเฉพำะในฮอกไกโดเท่ำนั้น  

 บริเวณถนนซูซุกิโนะ  เดินพ้นจำกย่ำนทำนุ กิโคจิมำ
เล็กน้อยจะพบกับส่ีแยกมองเห็นชิงช้ำสวรรค์ตั้ งอยู่บน
ยอดตึกและป้ำยไฟเป็นรูปพระรำชำเหมือนในไพ่ป๊อกนัน่
หมำยถึงเรำมำถึงย่ำนซูชุกิโนะกันแล้ว ท่ีน่ีมีอำณำเขต
เช่ือมต่อกบัสวนโอโดริ สวนสำธำรณะท่ีถือว่ำเป็นปอด
ประจ ำเมืองซัปโปโร ย่ำนน้ีนอกจำกจะมีแหล่งชอปป้ิง
แลว้ยงัเป็นแหล่งรวมร้ำนอำหำรข้ึนช่ือ โดยเฉพำะร้ำนปูช่ือ
ดงัและตรอกรำเมง็ท่ีมีร้ำนรำเมง็ตน้ต ำรับช่ือดงัตั้งเรียงอยูใ่นตรอกเล็ก ๆ ท่ีนกักินตอ้งไม่พลำด 

ค ่ำ น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ANA Crowne Plaza Sapporo  or  Mercure Supporo หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  
อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั 

(โรงแรมท่ีพกัทำงบริษทัจะแจง้อีกคร้ังในใบนดัหมำยทวัร์ก่อนเดินทำง 5-7 วนัก่อนกำรเดินทำง) 
 
 
 

 
เช้า รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนผ่ำนชมบริเวณ หอนาฬิกาประจ ำเมืองซัปโปโร อำคำรหลังน้ี มี

ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในประวติัศำสตร์กำรก่อตั้งเมืองฮอกไกโด ปัจจุบนัภำยใน
เป็นพิพิธภัณฑ์จดัแสดงต ำนำนควำมเป็นมำของเมืองฮอกไกโดและยงัเป็น
สถำนท่ีจดังำนส ำคญัต่ำงๆ ของเมืองฮอกไกโดอีกด้วย ปัจจุบนัอำคำรหลังน้ี
ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัแห่งชำติ  
ผำ่นชมดำ้นนอกอำคำรที่ท าการรัฐบาลเก่า ของเมืองฮอกไกโด สร้ำงข้ึนจำกอิฐ
แดงเม่ื อปี  1888 ซ่ึ ง เป็น ช่วงเวลำของกำรบุก เบิก เกำะ  ฮอกไกโดโดย
ชำวตะวนัตกเป็นอำคำรขนำดใหญ่เพียงไม่ก่ีแห่งของญ่ีปุ่นในสมยันั้น 
ภำยในตกแต่งอยำ่งหรูหรำ ดำ้นหนำ้อำคำรประดบัดว้ยสัญลกัษณ์ดำว
ห้ำแฉก ธงรูปดำวเจ็ดแฉกและยงัมีสวนหยอ่มท่ีร่มร่ืนเรียงรำยไปดว้ย
ตน้ซำกุระและตน้แปะก๊วยท่ีกลำยมำเป็นอีกหน่ึงแลนด์มำร์กส ำคญัใน

วนัทีห่กของการเดินทาง ซัปโปโร – รอยซ์ช็อกโกแลตเวลิด์ – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถ้าหยวน 
    สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
 



กำรมำเท่ียวชมควำมสวยงำมของดอกซำกุระในช่วงใบไมผ้ลิและใบแปะก๊วยท่ีเปล่ียนเป็นสีเหลืองงดงำมในช่วง
ฤดูใบไมร่้วง  

 น ำท่ำนเยีย่มชม ศาลเจ้าฮอกไกโด สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชำว ฮอกไกโด 
ตั้งอยูไ่ม่ห่ำงจำกสวนสำธำรณะมำรุยำม่ำ ศำลเจำ้ในลทัธิชินโตแห่งน้ีมี
อำยุเก่ำแก่กว่ำ 140 ปี เช่ือกันว่ำมีเทพผูพ้ิทกัษ์ฮอกไกโดมำตั้งแต่ยุค
บุกเบิกดินแดนแห่งน้ีคอยปกปักษ์ รักษำควำมสงบให้กับผู ้คน 
นอกจำกน้ีท่ีน่ียงัไดช่ื้อวำ่เป็นจุดหน่ึงท่ีชำวฮอกไกโดนิยมมำชมควำ 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเยีย่มชมโรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียง

มำกท่ี สุดของเกำะฮอกไกโด สำมำรถเยี่ยมชมสำยกำรผลิตสิน ค้ำจ ำลอง 
นิทรรศกำรแสดงอุปกรณ์กำรผลิต ต ำนำนของช็อกโกแลตตั้งแต่เกิดข้ึนเป็นคร้ัง
แรกในโลกจนถึงปัจจุบัน เและยงัมีกิจกรรมแนว DIYให้ท่ำนได้ลองสัมผสั
ประสบกำรณ์ นอกจำกน้ีภำยในโรงงำนยงัมีสวนดอกไมท่ี้ตกแต่งสไตลย์ุโรป และ
ยงัมีร้ำนอำหำรและร้ำนคำ้จ ำหน่ำยสินคำ้ต่ำง ๆ มำกมำย 
น ำท่ำนเดินทำงเยีย่มชม รอยซ์ช็อกโกแลตเวิลด์ (Royce Chocolate’s 
World)  ตั้งอยู่ภำยในสนำมบินจิโตเสะ ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมเก่ียวกบั
ทุกเร่ืองรำวท่ีเก่ียวกบั ช็อกโกแลตภำยใตแ้บรนด์ Royceท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในหมู่นกัท่องเท่ียวชำวไทยในเร่ืองรสชำติและควำมอร่อยสด
ใหม่ของช็อกโกแลตรวมไวก้วำ่ 200 รำยกำร ให้ไดล้ิ้มลองกนัอยำ่งจุ
ใจและยงัอิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

16.00 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินจิโตเสะโดย สายการบิน อว่ีา แอร์ เท่ียวบินท่ี BR115 
19.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินเถำ้หยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั (รอเปล่ียนต่อเคร่ืองรำว 2 ชัว่โมง) 
20.45 น. ออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน อว่ีา แอร์ เท่ียวบินท่ี BR205 
23.30 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ และประทบัใจ 

 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 

 
วนัเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั 
2ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกั
กบัผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กอายุต ากว่า 12ปี 
พกักบัผู้ใหญ่2ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

20 - 25 เม.ย. 2561 54,900.- 54,900.- 49,900.- 10,900.- 



4 - 9 พ.ค. 2561 
Golden Week In Japan 

57,900.- 57,900.- 52,900.- 13,500.- 

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมือง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

**อตัราค่าบริการ สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน** 

**ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง** 

 

 
 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไปกลบั  ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิง และค่ำภำษีสนำมบิน  
 ค่ำหอ้งพกัโรงแรมตำมรำยกำร 2 คนต่อ 1 ห้อง 
 ค่ำอำหำรตำมรำยกำร ค่ำพหนะและน ำเท่ียวตำมรำยกำร ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ในรำยกำร 
 ค่ำไกดไ์ทยน ำเท่ียวตลอดรำยกำร 
 ค่ำบริกำรประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 1,000,000.- บำท  

 

ไม่รวมค่าบริการ 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย, หนงัสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่ำแจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับท่ำนท่ีถือต่ำงดำ้ว  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุในโปรแกรม ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำกรณีท่ีหนกัเกินกวำ่ สำยกำรบินก ำหนดไว ้
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำทิปไกด ์และคนขบัรถ 1000฿ / คน /ทริป 

 

***เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเขำ้
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 
ลูกคำ้ท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งท ำวซ่ีำ แต่ท่ำนจะตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำจำกเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจคนเขำ้เมืองก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้ญ่ีปุ่นได ้จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีประสงคจ์ะพ ำนกัใน
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลำไม่เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือ ธุรกิจ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน ซ่ึงใน

กรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ตอ้งกำร 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิัย จนไม่อำจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ท่ีนอกเหนือควำม รับผดิชอบของหวัหนำ้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

**กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง   หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือกรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 
 

 
 



3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำร
เขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรม
ท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะ
ค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณี 

5. เส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชำติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมด หรือ 
บำงส่วน 

6. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และ สำยกำรบิน 
รำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
 

เง่ือนไขการจองและการช าระค่าบริการ 
1. ในกำรจองทวัร์  ตอ้งช ำระมดัจ ำท่ำนละ  20,000 บำท หรือ ช ำระจ ำนวนเต็มภำยหลงั กำรจอง 3 วนั  
2.  ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนกำรเดินทำง 30 วนัก่อนกำรเดินทำง กรณีท่ีไม่ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  

ทำงบริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร บอกยกเลิกกำรเดินทำง  
3.  กำรจองจะมีผลสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือไดส่้งอีเมลใบจองทวัร์ หรือ ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย ท่ีเบอร์ 02-559-2555  และแจง้

ช่ือ ของผูเ้ดินทำงถูกตอ้งตำมตวัสะกด ตรงตำมหนงัสือเดินทำง หรือหนำ้พำสปอตร์ ท่ีตอ้งมีอำยไุม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน  
รวมถึงท ำกำรช ำระค่ำมดัจ ำและเท่ำนั้น มิฉะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจอง โดยไม่แจง้ใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ / เปลีย่นผู้เดินทาง 

1. การยกเลกิการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ กต่็อเม่ือได้ส่วอเีมล์แจ้งการยกเลกิกบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
(ยดึตามวนัทีไ่ด้รับอเีมล์)ยกเลกิก่อนการเดินทาง 46 วันขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  
1.1 ยกเลกิการเดินทาง 31 – 45 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่ามัดจ า 
1.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  26 – 30 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจ า 
1.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 – 25 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
1.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 



2. การขอยกเลกิการเดินทางกรณีทีเ่จ็บป่วย หรือร่ำงกำยไม่สำมำรถเดินทำงไดใ้นช่วงเวลำท่ีจองได ้ กำรยกเลิกกำร
เดินทำงหรือเล่ือนกำรเดินทำง จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลใหเ้จำ้หนำ้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนพิจำรณำ
ในกำรคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรวำ่งมดัจ ำ  
ตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ถำ้มี 

3. กรณีทีเ่จ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองปฎเิสธการเข้า - ออกนอกประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  
บริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนค่ำทวัร์ไม่วำ่ กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณกีรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง วันหยุด หรือเทศกาล ทั้งไทยและญีปุ่่น เช่น ตรุษจีน ,ปีใหม่, โกเดน้วคี, ช่วงซำกุระ ,ช่วง
ใบไมเ้ปล่ียนสี, วนัหยดุยำว เป็นตน้ บริษทัไดมี้กำรกำรันตีมดัจ ำ หรือ ซ้ือขำยแบบมีเงือนไขกบัทำงสำยกำรบิน รวมทั้ง
เท่ียวบินพิเศษ  บริษทัขอสงวนไม่คืนเงินค่ำมดัจ ำ  หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. กรณชี าระค่าทวัร์มัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผู้เดินทาง  และคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

 
 

 
 

 
 


