
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

มือ้อาหาร 
  

 ทีพ่กั 

 

วนัที ่1 

 

กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45-08:30+1  ประต ู2 เคา้น์เตอร ์D 
 

 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 
วนัที ่2 

 

ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ 
โกดงัอฐิแดง – ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 
 

 

-- / กลางวนั / ค า่ 

 

HAKODATE 
IMAGINE HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่3 

 

ตลาดเชา้ – ป้อมโกะเรยีวกาค ุ– ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ ิ  
อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ – ทะเลสาบภเูขาไฟ “โทยะ”  
 

 

เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

 

TOYA HANABI 

HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสาร
ในการเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก “จิโกกดุานิ” – ฮาโกดาเตะ 
    โกดงัอิฐแดงริมท่าเรือ – ชมวิวบนเม้าทฮ์าโกดาเตะ 

    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ. 
  น าคณะเดนิทางสู ่เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น ้ าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน ้ าร้อนที่
แตกต่างกนั 11 ชนิด นับเป็นน ้ารอ้นที่ดแีละมปีระสทิธิภาพ
มากที่สดุของญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านชม  จิโกกดุานิ  หรอื หบุ
เขานรก  ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยงัไมด่บัถูกปกคลุมไปดว้ย
หมอกควนัและกลิน่ของกมัมะถนั ชมบ่อน ้ าพุร้อนและบ่อ
โคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่ยงัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด 

ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื่อเสยีงดา้นทวิทศัน์ที่
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ใน
อดีตเป็นเมืองหน่ึงที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่าง
ประเทศในช่วงหลงัจากยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะ
ได้ร ับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่
อาศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก    

 
วนัที ่4 

 

ภเูขาไฟโชวะชนิซนั – กระเชา้ไฟฟ้าขึน้เมา้ทอ์ซุซุงั 
ศนูยอ์นุรักษ์หม ี– ทะเลสาบชโิกส ึ– เมอืงออนเซนโจซงัเค  
 

เชา้ / กลางวนั / ค า่ 
Nanda Crab Buffet 

 

La’GENT STAY 
SAPPORO HOTEL

หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่5 

 

คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานชอคโกแลต 

ซปัโปโร – อสิระชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิ– ยา่นซซูกูโินะ  
 

 

เชา้ / กลางวนั / -- 

 

La’GENT STAY 

SAPPORO HOTEL
หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่6 

 

ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 

 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
เดอืนตุลาคม 2561 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

11 – 16 ตลุาคม 2561 49,999 49,999 47,999 10,900 

25 – 30 ตลุาคม 2561 49,999 49,999 47,999 10,900 



 

 เยน็ น าท่านชม โกดงัอิฐแดงริมท่าเรือ (Red Brick Warehouses) ไดป้รบัปรุงมาจากคลงัสนิค้าอิฐสี
แดงที่เคยใช้คา้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่ริมแม่น ้ าของ
อ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร และ
สถานบนัเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่า ๆ  นอกจากร้านขายของที่
ระลกึที่ทนัสมยั เสื้อผ้าแฟชัน่ ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น 
และร้านขนมหวานแล้ว ยงัมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์
ส าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารลอ่งเรอืเพื่อชมววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย  

  แลว้น าท่านเดนิทางโดยรถบสัไปยงั ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร 
ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลาง
เมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและ
กลางคนื สามารถมองเหน็วิวทิวทศัน์ที่งดงาม นับเป็นจุด
ชมวิวติดอนัดนั 1 ใน 3 สถานที่ที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น ร่วมกบั
ภูเขาอินาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซากิ (Nagasaki) และ
ภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที่โกเบ (Kobe) บนยอดเขามี
จดุชมววิมรีา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE IMAGINE หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวกาค ุ– ย่านโมโตมาจิ 
   อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ทะเลสาบปากปล่องภเูขาไฟ “โทยะ” 
    

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้วนัน้ีน าท่านไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื้นที่ประมาณ 4 ช่วง

ตกึ เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเที่ยงตรง 
ในตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสก้า ไข่ปลา
แซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล 
บริเวณใกลเ้คยีงมรี้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคือ 
Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเล และไข่
ปลาแซลมอ่น) 

  แลว้น าท่านชม ป้อมโกะเรียวกาค ุ (Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” 
เพราะบริเวณนั ้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจาก
ตอ้งการเพิม่พื้นที่ในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซึ่งจะมองเหน็ได้
จากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวนัตก สรา้งขึน้ในปีสดุท้าย
ของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคาม
จกัรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอ านาจตะวนัตก ไปกี่ปีต่อมา
ป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่าง
กองทพัผูส้ าเรจ็ราชการ และกองก าลงัของรฐับาลเมจทิี่จดัตัง้
ขึน้ใหม ่ หลงัจากป้อมแหง่น้ีไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ จงึถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 
ปลกูตน้ซากุระกว่า 100 ตน้ ตามบรเิวณแนวคนู ้า ใหเ้ป็นจดุชมดอกซากุระที่สวยงามในช่วงฤดูใบไม้
ผลชิ่วงตน้เดอืนพฤษภาคม  (ไมร่วมค่าเข้าชมภายในอาคารอดีตทีท่ าการรฐั และค่าข้ึนชมวิวบนหอคอย) 

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/


 

 บ่าย น าท่านเดนิชมเมอืงที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi District) แต่ก่อนบริเวณท่าเรือเมอืง 
ฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรอืแรกที่เปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศ
ในปี 1854 ในช่วงสิน้สดุยคุญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดงันัน้ท าใหม้ผีูค้า้
จ านวนมากจากรสัเซยี จนี และชาตติะวนัตก ไดย้า้ยถิน่ฐาน
มาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะแห่งน้ี ซึ่งปัจจุบันยงัคงมี
อาคารสไตลต์ะวนัตก สิง่ก่อสรา้งที่มชีื่อเสยีงมากที่สดุ  

   1.  ห้องโถงอนุสรณ์สไตล์จีน (Chinese Memorial Hall)   
  2.  ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall)  
 
  3.  โบสถร์สัเซียออโธดอ็กซ์ (Rusian Orthodox Church) 
  4.  สถานกงสุลองักฤษเก่า (Old British Consulate) 
  5.  บ้านเก่าตระกลูโซมะ (Old Soma Residence)  
  6.  วดัฮิงาชิฮอนงนัจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji) 
  7.  โบสถอิ์ปิสโคปัล (Episcopal Church) 
  8. โบสถโ์มโตมาจิโรมนัคาธอลิค (Motomachi Roman Catholic Church) 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยูห่า่งจากตวัเมอืง

ฮาโกดาเตะ ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานที่
ที่มทีศันียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโค
มะงาตาเกะ (Mount Komagatake) ที่ต ัง้ตระหง่านอยู่ มี
พื้นที่ที่น่าสนใจที่สดุของอุทยานแห่งน้ีคอื ระหว่างทะเลสาบ
โอนุมะ (Onuma) และทะเลสาบโคนุมะ (Konuma) ท่าน
สามารถเดินส ารวจความสวยงามของธรรมชาติเปลี่ยนสี 
พื้นที่ไดท้ัง้หมด ซึ่งจะมเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่าง  ๆ  ที่เชื่อมต่อดว้ยสะพานเลก็ๆ 
หรอือาจจะเช่าจกัรยาน (500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรบัปัน่ไปรอบ ๆ ทะเลสาบโอนุมะ 

 เยน็ น าท่านเดนิทางต่อไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วน
อุทยานแห่งชาติชิโกทสุ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งปาก
ปล่องภูเขาไฟที่มขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญี่ปุ่ น  และผล
จากการระเบดิของภูเขาไฟท าใหม้ลีาวาทบัถมจนปิดกัน้ทาง
น ้ าไหลไม่  ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลงัมภีูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชินซัง ส่วนด้านหน้ามีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพ
ทวิทศัน์ที่สวยงามอยา่งยิง่ จนไดช้ื่อว่าเป็นววิที่งดงามที่สดุอนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าท่านพกัค้างคืน ณ ท่ีพกับริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั    
   หลงัอาหารค า่อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ภเูขาไฟโชวะชินซนั – กระเช้าไฟฟ้าข้ึนภเูขาไฟอุซุซงั – ศนูยอ์นุรกัษ์หมี 
   ทะเลสาบชิโกสึ – ชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีโจซงัเค ออนเซน 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 



 

  น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็น
ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 
เกดิขึน้โดยการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตวัขึน้บนพื้นท่ีราบทุ่ง
ข้าวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 
สมยัจกัรรพรรดโิชวะ ปัจจุบนัยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่
เหนือปลอ่งภูเขาไฟ   

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทิวทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิว
ด้านบน ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ 
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน 
(Showa Shinzan) และจดุชมววิอกีแหง่หน่ึงกจ็ะเหน็ววิของ
มหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขา
ไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จน
กลายเป็นภูเขาโชวะดังที่ เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ 
(Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ยงัไมด่บัสนิท มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้  ยปีที่ผ่าน
มาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ.1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึ่งท าใหเ้ถา้ถ่านจ านวนมาก
พุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลรอบ ๆ พื้นที่บรเิวณนัน้ 

  แล้วน าชม ศูนย์อนุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park) เป็น
สถานที่เพาะพนัธุห์มสีนี ้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม
ลกูหมสีนี ้าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ิดผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็ม
วยัที่ไม่ดุร้ายโชว์ลลีาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็น
ภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครต้องการใกลช้ิดกว่าน้ีก็
สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย”์  ซึ่งจะมองเหน็หมสีนี ้ าตาลเดนิผ่านไปมา และ
ไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเลก็ ๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปังและแอปเป้ิล ให้
นักท่องเที่ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บา่ย น าท่านเดินทางไปยงั ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ตัง้อยู่ใกล้ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)    

ซึ่งเป็นสถานที่ที่โดดเด่นในอุทยานแห่งชาติชิโกสึ  โทย่า 
(Shikotsu- Toya National Park) ทะเลาสาบทัง้สองเกิดขึ้น
จากภูเขาไฟที่พังทลายลงมาหลังจากเกิดการระเบิดขึ้น  
ทะเลสาบชิโกส ึลอ้มรอบไปดว้ยภูเขามากมาย หน่ึงในนัน้
คอื ภูเขาไฟทารูเมะ (Mount Tarumae) ที่ปะทุครัง้ลา่สดุใน
ปี 1981 สามารถปีนขึน้ไปไดใ้นระยะสัน้ ๆ เพื่อชมววิเหนือ
ทะเลสาบ ไมส่ามารถเขา้ใกลป้ลอ่งไฟไดเ้น่ืองจากก๊าซพษิที่มอียูม่าก 

 เยน็ น าท่านเดนิทางต่อไปยงั โจซงัเค (Jozankei Onsen) ตัง้อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติชโิกส ึโทยะ 
(Shikotsu-Toya National Park) ระหว่ างหน้าผาสูงกับ
แม่น ้ าโทโยฮิระ น ้ าพุร้อนโจซังเคถูกค้นพบเมื่อปี 1866 
ภายในเมอืงมรีา้นอาหาร และรา้นคา้ต่าง ๆ และยงัมบี่อแช่
เท้าฟรีที่สามารถพบได้ทัว่เมือง โจซังเคนอกจากจะเป็น
สถานีส าหรบัแช่ออนเซ็นแลว้ ยงัเป็นสถานที่ยอดนิยมใน
การชมต้นไมแ้ละหุบเขาในฤดูใบไมร้่วงยามใบไมเ้ปลี่ยนสี



 

อกีดว้ย  ช่วงที่พคีที่สดุคอืประมาณกลางเดอืนตุลาคม  และวดัอวิาโตะคนันอนโด (Iwato Kannondo) 
ที่มเีอกลกัษณ์ไม่ซ ้าวดัแห่งอื่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง ซึ่งเป็นวดัที่สรา้งอยู่ในถ ้า มคีวามยาว 120 เมตร 
และพระพุทธรูปคนันอน 33 รูป (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในวดั)  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานที่จดั
โอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มชีื่อเสยีงเป็นอยา่งมาก   

 
 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 
หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของท่ีน่ีมีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตัว
ใหญ่ ท่ีเรียงรายกนัอยู่บนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      เมืองท่าโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี และเครื่องแก้ว 
   โรงงานชอคโกแลต – ซปัโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้น้ีน าท่านเดนิทางสู ่ เมืองโอตาร ุ เมอืงท่าที่เจรญิรุ่งเรอืง

ในฐานะที่เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20  
และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท าเครื่องแก้วที่
สวยงาม แลว้น าท่านชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมือง
โอตารุที่ได้รบัความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลงัเป็นหลงัคา
อาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923  ถอื
ว่าเป็นคลองที่เกดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น า
สนิคา้มาเกบ็ไวภ้ายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึ่งหน่ึงท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่น
ที่เหลอืไวค้รึ่งหน่ึงกไ็ดท้ าการปรบัปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยงัปรบัปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอิฐ
สแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นที่ระลกึ  

  แลว้อิสระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว            
ที่รวบรวมกลอ่งดนตรแีละเครื่องแกว้อนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พื้นเมอืง
งานฝีมือต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ 
เพลิดเพลินไปกับร้านขายกล่องดนตรี  ซึ่งมีกล่องดนตรี
ขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลง
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง  รา้นขายเครื่องแกว้ ที่มตี ัง้แต่
กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ 



 

ที่ท่านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO 
ซึ่งมขีนมแบบอบจากเตาสด ๆ  ใหม่ ๆ   ใหอ้ร่อยจนลมือว้น
กนัเลยทเีดยีว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเป็นอยา่งด ี และยงั
มีอีกหน่ึงร้านที่ท่านต้องมเีวลากับร้านน้ี คือ ร้าน LeTAO  
รา้นชสีเคก้ตวัพ่อ ที่หาตวัจบัไดอ้ยากเหลอืเกนิ  เพราะอร่อย
อยา่งเหลอืเชื่อ ว่ามขีนมแสนอร่อยชนิดน้ีอยูบ่นโลกดว้ยหรอ  
ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ี่แสนอบอุ่น ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  (Japanese Hokke Set)  
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA โรงงานชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร 

โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาว
ที่เป็นที่นิยมทัว่ทัง้เกาะ ฮอกไกโด และพิพิธภณัฑ์ชอคโก
แลต ชมถว้ยชามที่ใชส้ าหรบัใสช่อคโกแลตที่มคีวามสวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์  และเหลา่ของเลน่ยอ้นยคุที่ท าใหค้ณุ ๆ ตอ้ง
แอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปในอดตี
อีกครัง้  และแนะน าให้ท่านชิมชา หรือกาแฟร้อนของที่น่ี 
พรอ้มทัง้ส ัง่ขนมเคก้แสนอร่อยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นที่เป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของ
อาคารทรงสไตล์ยุโรป  โดยมวีิวดา้นนอกเป็นสนามฟุตบอลของทีมฟุตบอลของเมอืงน้ี บรรยากาศ
เหมอืนอยูใ่นประเทศองักฤษเลยทเีดยีว   

  (อิสระให้ท่านถ่ายรปูบริเวณด้านนอก ไม่รวมตัว๋ค่าเข้าชมภายใน) 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม 

เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานที่จดั
โอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มชีื่อเสยีงเป็นอยา่งมาก   

 เยน็ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เก่าแก่ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 
ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชื่อมต่อกนัดว้ยหลงัคา
โครงสรา้งที่รองรบัทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใช้งานไดโ้ดย
ไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่เตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที่ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยา่น
กินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซัปโปโร  มัง่ค ัง่ดว้ยร้านค้าและ
แวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน 
แนะน าต้องไปที่ซอยน้ีคอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยรา
เมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้า
ซุปรสชาตแิละเครื่องเคราต่าง ๆ 

 ค ่า อิสระอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
   

  ท่ีพกั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB018_HokkaidoAutumn 6D4N_TG 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
-  ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
-  คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
-  คา่ธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
-  คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ด้ระบุไวใ้นรายการ 
-  โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
-  คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล) 
-  คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศก์ท้องถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
-  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
-  คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
-  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดื่มในห้องพกั และคา่อาหารทีส่ ัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
-  คา่อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
-  คา่เปลีย่นแปลงตัว๋เครือ่งบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หน้าที)่ 
-  คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญเ่กนิกวา่ขนาดมาตรฐาน  
-  ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 
 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
-  กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
-  สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์



 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
-  เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 

ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  
 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
-  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

-  กรณีท่านมกีารเดนิทางด้วยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว้ 
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครือ่งบนิดงักล่าวได้ 

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
-  หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได้  
-  บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

-  รายการนี้ เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

-  การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได้ 
-  สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอืวนัเสาร์ -อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเรง่รบี เพือ่ให้ได้ท่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 



 

-  การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญีปุ่่นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
-  ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิัทฯได้ช าระให้กบับรษิทัฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าให้ท่านไมไ่ด้ท่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด้  
-  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ 
-  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จา่ยใดๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของสายการบนิ , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  
-  บรษิัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  
-  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิัทฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
-  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 
 
เอกสารท่ีลกูค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการที่รฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่จะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ี่ยื่นขอวีซ่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ที่อยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมที่พกั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิด้อยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ 
 


