
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

มือ้อาหาร 
  

 ทีพ่กั 

 

วนัที ่1 

 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45 – 08:30+1  ประต ู2 เคา้นเ์ตอร ์D 
 

 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 

วนัที ่2 

 

ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ 
โกดังอฐิแดง – ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ 
 

 

-- / กลางวัน / ค า่ 

 

HAKODATE 

IMAGINE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่3 

 

ตลาดเชา้ – ป้อมโกะเรยีวกาค ุ– ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาจ ิ  
อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ – ทะเลสาบภเูขาไฟ “โทยะ”  
 

 

เชา้ / กลางวัน / ค า่ 

 

TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 

 

โชวะชนิซนั – กระไฟฟ้าอซุซุงั – ศนูยอ์นุรักษ์หม ี
ชอ้ปป้ิงมติซยุ เอา้ทเลท – ซปัโปโร  
 

 

เชา้ / กลางวัน / ค า่ 
Nanda Buffet 

 

EXCEL TOKYU 

SAPPORO HTL. 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 
 
   ***  อสิระตามอธัยาศัยตลอดทัง้วัน *** 
 

 

เชา้ / -- / -- 

 

EXCEL TOKYU 

SAPPORO HTL. 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่6 

 

 

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

 

เชา้ / บรกิารอาหาร
รอ้นบนเครือ่ง 

 

- 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 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.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ. 
  น าคณะเดนิทางสู ่เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น ้าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน ้ าร้อนที่
แตกต่างกนั 11 ชนิด นบัเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ
มากที่สุ ดของญี่ปุ่ น  จ ากนั ้นน าท่ านชม   จิ โกกุดา
นิ  หรอื หบุเขานรก  ซึง่เกดิจากภูเขาไฟทีย่งัไม่ดบัถูกปก
คลุมไปด้วยหมอกควนัและกลิ่นของกมัมะถนั ชมบ่อน ้าพุ
รอ้นและบ่อโคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

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

ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีื่อเสยีงดา้นทวิทศัน์ที่
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ใน
อดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่าง
ประเทศในช่วงหลงัจากยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะ
ได้รบัอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่
อาศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก    

 เยน็ น าท่านชม โกดงัอิฐแดงริมท่าเรือ (Red Brick Warehouses) ได้ปรบัปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสี
แดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของ
อ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร และ
สถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่า ๆ นอกจากรา้นขายของที่
ระลกึทีท่นัสมยั เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
และร้านขนมหวานแล้ว ยงัมรี้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์
ส าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทศัน์ของอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

เดอืนธนัวาคม 2561 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่1 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีง 

(พกัผูใ้หญ ่2ทา่น) 

 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

20 – 25 ธนัวาคม 2561 49,999 49,999 47,999 10,900 



 

  แลว้น าทา่นเดนิทางโดยรถบสัไปยงั ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร 
ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลาง
เมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและ
กลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุด
ชมววิตดิอนัดนั 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ น ร่วมกบั
ภูเขาอนิาซะ (Mount Inasa) ทีน่างาซาก ิ(Nagasaki) และ
ภูเขารอคโค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามี
จุดชมววิมรีา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE IMAGINE หรือเทียบเท่า  
 

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

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้วนันี้น าทา่นไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ช่วง

ตกึ เปิดเปิดเป็นประจ าทกุวนั ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง 
ในตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสกา้ ไข่ปลา
แซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล 
บรเิวณใกล้เคยีงมรี้านอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ิยมที่สุดคอื 
Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริ์ฟพรอ้มหอยเม่นทะเล และไข่
ปลาแซลมอ่น) 

  แลว้น าท่านชม ป้อมโกะเรียวกาค ุ(Fort Goryokaku) หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” 
เพราะบริเวณนั ้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่ องจาก
ตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซึง่จะมองเหน็ได้
จากมมุสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวนัตก สรา้งขึน้ในปีสุดทา้ย
ของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคาม
จกัรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอ านาจตะวนัตก ไปกี่ปีต่อมา
ป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่าง
กองทพัผูส้ าเรจ็ราชการ และกองก าลงัของรฐับาลเมจทิีจ่ดัตัง้
ขึน้ใหม่  หลงัจากป้อมแห่งนี้ไม่ไดใ้ชง้านแล้ว จงึถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 
1910 ปลกูตน้ซากรุะกว่า 100 ตน้ ตามบรเิวณแนวคนู ้า ใหเ้ป็นจุดชมดอกซากุระทีส่วยงามในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลชิ่วงต้นเดอืนพฤษภาคม  (รวมค่าเข้าชมภายในอาคารอดีตทีท่ าการรฐั และค่าข้ึนชมวิวบน
หอคอย) 

 บ่าย น าท่านเดินชมย่านชุมชนฝรัง่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ 
(Motomachi District) แต่กอ่นบรเิวณท่าเรอืเมอืง ฮาโกดา
เตะ เป็นท่าเรอืแรกที่เปิดให้มกีารค้าระหว่างประเทศในปี 
1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าให้มผีู้ค้า
จ านวนมากจากรสัเซยี จนี และชาตติะวนัตก ไดย้า้ยถิน่ฐาน
มาอาศยัอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้  ซึ่งปัจจุบันยงัคงมี
อาคารสไตลต์ะวนัตก สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ 

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/


 

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

ฮาโกดาเตะ ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานที่
ทีม่ทีศันียภาพทีง่ดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโค
มะงาตาเกะ (Mount Komagatake) ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู่ มี
พืน้ทีท่ีน่่าสนใจทีสุ่ดของอุทยานแห่งนี้คอื ระหว่างทะเลสาบ
โอนุมะ (Onuma) และทะเลสาบโคนุมะ (Konuma) ท่าน
สามารถเดินส ารวจความสวยงามของธรรมชาติเปลี่ยนส ี
พืน้ทีไ่ดท้ัง้หมด ซึ่งจะมเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่าง ๆ ทีเ่ชื่อมต่อด้วยสะพานเล็กๆ 
หรอือาจจะเชา่จกัรยาน (500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรบัปัน่ไปรอบ ๆ ทะเลสาบโอนุมะ 

 เยน็ น าทา่นเดนิทางต่อไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วน
อุทยานแห่งชาติชโิกทสุ เป็นทะเลสาบที่เกดิจากแอ่งปาก
ปล่องภูเขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญี่ปุ่ น  และผล
จากการระเบดิของภเูขาไฟท าใหม้ลีาวาทบัถมจนปิดกัน้ทาง
น ้าไหลไม่  ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลงัมภีูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชินซัง ส่วนด้านหน้ามีภูเขาโยเทอจิึงเป็นภาพ
ทวิทศัน์ทีส่วยงามอยา่งยิง่ จนไดช้ือ่ว่าเป็นววิทีง่ดงามทีส่ดุอนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

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

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ภเูขาไฟโชวะชินซนั – กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภเูขาไฟอซุุซงั – ศนูยอ์นุรกัษ์หมี 
   มิตซุย เอ้าทเ์ลท – ซปัโปโร 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าท่านชม ภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็น

ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่  มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 
เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึน้บนพืน้ท่ีราบทุ่ง
ขา้วสาล ีมคีวามชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 
สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบนัยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่
เหนือปล่องภเูขาไฟ   

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิว
ดา้นบน ทา่นสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภเูขาโช



 

วะชินซนั (Showa Shinzan) และจุดชมววิอกีแห่งหนึ่งกจ็ะ
เหน็ววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุ
ของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 
ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนั ภูเขาไฟอุสุ 
(Usuzan) เป็นภเูขาไฟทีย่งัไม่ดบัสนิท มคีวามสงู 733 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้  ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 
4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ.1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้ถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะ
ทางไกลรอบ ๆ พืน้ทีบ่รเิวณนัน้ 

  แลว้น าชม ศนูยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park) เป็นสถานทีเ่พาะพนัธุ์หมสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่ว
สามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลได้อย่างใกล้ชดิผ่านกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจาก
นกัทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกัน่าเอน็ดูทเีดยีว หากใครตอ้งการ
ใกล้ชดิกว่านี้กส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ ”กรง
มนุษย์”  ซึง่จะมองเหน็หมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิ
เสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้ยงั
ยงัขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปน าท่านสู่  MITSUI OUTLET PARK  เปิดตวัเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 

เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจาก
ต่างประเทศ สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์
กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทัว่ไป ประกอบดว้ยแบ
รนด์ดงัถงึ 130 แบรนด์  ซึง่ในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่านี้ จะมี
ถงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด เช่น 
DAKS, PAUL SMITH, ARMANI FACTORY, TUMI, 
COACH, HUNTING WORLD, RALPH LAUREN, DIESEL, BURRERRY, BEAMS 
NEXTDOOR, TOMMY, BROOKS, D&G, EDWIN, LIVI’S, ADIDAS, ASICS, ONITSUKA 
TIGER, TIMBERLAND, RAY-BAN, SEIKO, TIMEX, FOSSIL    

  แล้วน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู่เกาะฮอกไกโด  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของท่ีน่ีมีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวั
ใหญ่ ท่ีเรียงรายกนัอยู่บนเคาน์เตอรใ์ห้คุณเลือกได้แบบไม่
อัน้ 

   แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม EXCEL TOKYU SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 



 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั  

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

อิสระให้ท่านท่องเทีย่วเมืองซปัโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
มากมาย ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ       
ทัง้ทางรถไฟใต้ดินและรถประจ าทาง หรือจะช้อปป้ิงย่านต่าง ๆ ในเมืองซปัโปโร 

  - อาคารที ่ว่าการของฮอกไกโดหลัง เ ก่า  (Former 
Hokkaido Govt. Office Building) ตกึอฐิแดง เป็นตึก
สไตล์นีโอบารอค มลีกัษณะพเิศษทีม่หีลงัคายอดแหลมและ
กรอบหน้าต่างเป็นเอกลกัษณ์เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยี์การ
บุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันได้ร ับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ  

  - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬิกาทีด่ ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโรมหีน้าปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็นหอนาฬกิา
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีน่ักท่องเทีย่วทัว่โลก
รูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึเมือ่มาเยอืน  

  - โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการท าชอคโก
แลตที่ข ึ้นชื่ อของเมืองซัป โปโร  โดยเฉพาะ  SHIROI 
KOIBITO ขนมสอดไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทัว่ทัง้
เกาะ ฮอกไกโด และพพิธิภณัฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชามทีใ่ช้
ส าหรบัใส่ชอคโกแลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และ
เหล่าของเล่นยอ้นยุคทีท่ าใหคุ้ณ ๆ ต้องแอบอมยิ้มอยู่ในใจ 
แ ล ะ รู้ สึก เ หมือ น ย้ อน เ ว ล า กลับ ไ ป ใ นอดี ต อีก ค รั ้ง  
- ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุค
บุกเบิก เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด 
เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 
กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมอืง
ซปัโปโร เชือ่มต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพ
อากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะ
แสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  - ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกนิดื่มที่ใหญ่ที่สุดของ
เมืองซัปโปโร  มัง่คัง่ด้วยร้านค้าและแวดล้อมไปด้วย
รา้นอาหารแยะเต็มไปหมด อนันี้แล้วแต่พี่ชอบแล้วครบัว่า
อยากทานอะไร  แต่ส าหรบัราเมน แนะน าตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื 
“Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตาม
ความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้าซุปรสชาตเิครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และค า่ตามอธัยาศยั 
   แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั  โรงแรม EXCEL TOKYU SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

วนัท่ีหกของการเดินทาง      ซปัโปโร – ชิโทเซ่ – กรงุเทพฯ  

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************SKT_HokkaidoWinter Dec.2018 
 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
-  ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
-  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
-  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) 
-  ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
-  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
-  ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
-  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
-  ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
-  ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
-  ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 
 
 
 



 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
-  กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
-  สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์

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

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

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
-  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 30 ท่านขึน้ไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

-  กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่องไว ้
จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได ้

-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
-  หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
-  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

-  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

-  การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผู้สบูบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

-  สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 



 

-  การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิม่เวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เป็นหลัก            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
-  ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 
-  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 
-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ  
-  บรษิัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิัทขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  
-  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิัทฯ จะยดึถือและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
-  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


