
#11078 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน หอคอยโกะเรียวคะ
คุ นั่งกระเชาข้ึนชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โนโบริเบทสึ ดาเตะจิไดมูระ หุบเขาจิโกกุดานิ โทยะ
นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นสูยอดเขาอุสึ ฟารมหมีโชวะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี หมูบานช็อกโกแลตอิชิยะ(ดานนอก) ศาลเจาฮอกไกโด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - หมูบานนินจาดาเตะจิไดมุระ - จิโก
กุดานิ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

TOYA SUN
PALACE
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟอุสุ - ฟารมหมีสีน้ําตาล - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ยานโมโต
มาจิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

HEISEIKAN
KAIYOTEI
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอ
น้ําโบราณ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี   

GRAND PARK
OTARU
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ศาลเจาฮอกไกโด - ทานูกิโคจิ   

KEIO PLAZA
HOTEL
SAPPORO หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 เม.ย. 62 - 18 เม.ย.
62

฿69,900 ฿62,900 ฿55,900 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - หมูบานนินจาดา
เตะจิไดมุระ - จิโกกุดานิ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 เคานเตอร C สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น. ออกเดินทางสู เมืองซัปโปโร ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ เมืองซัปโปโร หลังผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ

นําทานชม ดาเตะจิไดมูระ หมูบานจําลองกึ่งสวนสนุกท่ีจําลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกวา 400 ปีกอน
ของเมืองญ่ีป ุน ตื่นตากับเหลานักรบซามูไร ซ่ึงเสมือนผูปกปองดูแลความเรียบรอยของบานเมือง หรือตํารวจในปัจจุบัน และ
เหลานินจา เสมือนสายลับ และนักฆาในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอําพรางตัวอันเล่ืองชื่อ วิถีชีวิตตามแบบฉบับของ
เหลานินจา พรอมชมอาคารบานเรือนท่ีจําลองจากสมัยเอะโดะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หุบเขาจิโกคุดานิ หุบเขานรกท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยริ จึงเห็นวาการพวยพุงของกาซสี เหลืองอม
เทา อันเกิดจากการทับถมของแรกํามะถัน เป็นจํานวนมากออกมาจากชัน้หินตลอดเวลา

นําทานเขาสูท่ีพัก

พักท่ี TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทา

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม – เต็มอ่ิมไมอัน้กับบุฟเฟตขาปูยักษ

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแท ๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

โนโบริเบทสึ

หมูบานนินจาดาเตะจิไดมุระ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ทัง้ออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกทัง้ยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

เป็นหมูบานจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในหมูบานมีทัง้ หอ
สังเกตการณ โรงละคร วัด รานคา หมูบานนินจา หมูบานซามูไร และอ่ืนๆอีกมากมาย
สามารถสัมผัสบรรยากาศไดเหมือนอยูในหนังญ่ีป ุนโบราณเลยทีเดียว นอกจากน้ียังมีคน
แตงตัวเป็นพอคา ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอ
โดะอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จิโกกุดานิ บาย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

บุฟเฟตปูยักษ คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้



วันท่ี 3 ภูเขาไฟอุสุ - ฟารมหมีสีน้ําตาล - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐ
แดงคาเนโมริ - ยานโมโตมาจิ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮา
โกดาเตะ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม บุฟเฟตขาปูยักษ

 TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ขึน้สูยอดเขาอุสึ เพ่ือชมวิวทิวทัศนของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟนองใหมท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิว
โลกในปี ค.ศ.1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังท่ีเห็น ปัจจุบัน ภูเขาโชวะอยูในการดูแล
ของรัฐบาลญ่ีป ุนในฐานะเป็นอนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ

นอกจากน้ี บริเวณเชิงเขายังมี ฟารมหมีโชวะ ซ่ึงเป็นท่ีอนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาลท่ีหาไดยากในปัจจุบันและจะพบแตในเกาะ
ฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูรินเทาน้ัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเดะ

นําทานชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สรางตามแบบตะวันตกดวยอิฐแดง แตเดิมท่ีแหงน้ีเป็นโกดังของพอคา
ผูมัง่ค่ังท่ีสรางเอาไวเก็บสินคาจากทาเรือฮาโกดาเตะ แตปัจจุบันโกดังจํานวน 5 หลัง ถูกดัดแปลงใหกลายเป็นรานคาของท่ีระลึก
รานอาหาร โรงเบียร และอ่ืนๆ

นําทานสู โมโตะมาชิ ท่ีแหงน้ีมีทิวทัศนท่ีสวยงามไมเหมือนใคร ดวยลักษณะถนนท่ีเป็นเนินทําใหสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของทาเรือและสถาปัตยกรรมตะวันตก เชน โบสถตางชาติและอาคารกงสุลเกาแกไดอยางชัดเจน

จากน้ันไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (น่ังกระเชาไฟฟา) ภูเขาท่ีสูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะท่ีมองกลับลง
มายังทาเรือและตัวเมืองท่ีโอบลอมดวยทะเลทัง้สองขางในยามค่ําคืนน้ัน นับวาสวยงามแปลกตาและวากันวาเป็นวิวกลางคืนท่ี
สวยงามท่ีสุด 1 ใน 3 ของญ่ีป ุนเลยทีเดียว หมายเหตุ : กระเชาจะไมสามารถใหบริการไดภายใตสภาวะอากาศท่ีลมแรง ฝน
ตกหนัก เน่ืองจากไมปลอดภัยของนักทองเท่ียว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการคืนเงินคาบริการ

นําทานเขาสูท่ีพัก

พักท่ี HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเทา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม – เต็มอ่ิมไมอัน้กับบุฟเฟตขาปูยักษ

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแท ๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึน้

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ภูเขาไฟอุสุ

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

เป็นภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท สูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปีท่ีผานมาเกิด
การปะทุขึน้ 4 ครัง้ คือ ปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซ่ึงทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเน่ืองจากมีการเฝ าระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหนา เพ่ือใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล เป็นอีกหน่ึงแหงท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากใน
เกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุตัง้แตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี สามารถให
อาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสี
น้ําตาลแสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองฮาโกดาเตะ

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

ยานโมโตมาจิ

ภูเขาฮาโกดาเตะ

 บาย

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงขึน้ชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็นเมืองท่ีเปิดทาเรือเพ่ือแลกเปล่ียนกับชาวตางชาติเป็นเมืองแรก

เป็นโรงเก็บของ ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครัง้ใหญเมื่อ
ปี1907 และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปท่ีเรียงรายรอบ
อาว และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขาย
ของท่ีระลึกนารักมากมาย

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตัง้แตสถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho บริเวณน้ีเป็น
เนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนท่ีตัดขึน้สูดานบน จะทําใหเห็นวิว
ทิวทัศนของทาเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของพอคาตางชาติท่ีเขามาทําการคาขายกับ
ญ่ีป ุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา สิ่งกอสรางบริเวณน้ีจึงมีทัง้โบสถ วัด สถานกงสุลเกา
รวมทัง้อาคารรานคาบานเรือนท่ีกอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

สูง 334 เมตร ตัง้อยูในปาทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ
ในวันท่ีทองฟาโปรงทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงาม นับเป็น
จุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุด รวมกับภูเขาอินาซะ ท่ีนางาซากิ และภูเขารอค
โค ท่ีโกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว รานกาแฟ รานจําหนายของท่ีระลึก และรานอาหารสไตล
โรงอาหารเปิดใหบริการ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ - เมืองโอตารุ -
คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี

จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (น่ังกระเชาไฟฟา) กระเชาจะไมสามารถใหบริการไดภายใตสภาวะอากาศท่ีลมแรง ฝนตกหนัก
เน่ืองจากไมปลอดภัยของนักทองเท่ียว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการคืนเงินคาบริการ

กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ
วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะสามารถมองกลับลงมายังทาเรือ และตัวเมืองท่ีโอบลอมดวยทะเล
ทัง้สองขางใน ยามค่ําคืนน้ัน นับวาสวยงามแปลกตา และวากันวาเป็นวิวกลางคืนท่ี
สวยงามท่ีสุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว จุดชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะน้ี ในฤดูหนาวจะ ขึน้
ไปไดแตรถกระเชาเทาน้ัน ถนนจะปิดเพ่ือปองกันอันตรายขณะหิมะตก สวนในฤดูอ่ืนอาจ
เรียกแท็กซ่ีหรือน่ังรถบัสขึน้ไปไดดวย แตรถกระเชาก็ยังคงเป็นทางเลือกท่ีเร็วและสะดวก
ท่ีสุดอยูดี

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เต็มอ่ิมไมอัน้กับบุฟเฟตขาปูยักษ

 HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเชาท่ีเปิดตัง้แตตีหาถึงเท่ียง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปู ไขปลาแซ
ลมอน และหอยเมน พรอมทัง้ผลไม

นําทานสู หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมปอมโกะเรียวคะคุ) เป็นปอมปราการแบบ ตะวันตกท่ีสรางเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแลว วิวมุม
กวางอันงดงามของปอมปราการรูปดาวและคูปอมโดยรอบจะปรากฏแกสายตาของผูชมจากลานสังเกตการณของหอคอยโกเรียว
คะคุท่ีมีความสูง 107 เมตร ซ่ึงอยูติดกับตัวปอม

คูปอมรายลอมไปดวยตนซากุระกวา 1,600 ตน ทําใหในชวงฤดูใบไมผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็นจุดชมซากุระลําดับ
ตนๆ ของฮอกไกโด ในฤดูรอนคูปอมรายลอมไปดวยความเขียวชอุม ซ่ึงเปล่ียนเป็นสีสันเจิดจาจากใบไมสีแดงสดในฤดูใบไมรวง
กอนจะถูกปกคลุมดวยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศนท่ีงดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ

่ ่ ่ ่



นําทานชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ ซ่ึงในสมัยกอนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุค
อุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟ่ืองฟู คลองน้ีไดถูกใชเป็นเสนทางในการขนสงสินคาจากคลังสินคาในตัวเมืองออกไปยังทาเรือ
บริเวณปากอาว ใหทานถายรูปกับวิวคลองซ่ึงเป็นจุดถายรูปท่ีเป็นไฮไลทของเมือง และใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ นาฬิกาไอน้ําโบราณ ท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา ประกอบกับ
มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที

นําทานสู พิพิธภัณฑกลองดนตรี สรางขึน้ในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกและควรคาแก
การอนุรักษใหเป็นสมบัติของชาติ สําหรับทานใดสนใจท่ีจะทํากลองดนตรีท่ีมีอันเดียวในโลกดวยฝีมือของทานเอง ทานสามารถ
เลือกกลองเพลง และตุกตาประดับตางๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพ่ือท่ีทานจะไดเก็บความประทับใจใสลงในกลองดนตรีและ
เป็นของท่ีระลึกจากเมืองโอตารุ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเทา

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ

หอคอยโกะเรียวคะคุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พบกับเหลาพอคาแมคาท่ีคัดสรรผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของตัวเอง
เอง มาใหเราเลือกซ้ือกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซ้ืองายขายคลองแบบชาวบาน รอ
ตอนรับพวกเราอยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ท่ีเป็นคนเรียบงาย นารัก
และอัธยาศัยดี ใครท่ีพอพูดภาษาญ่ีป ุนได ก็ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ นอกจากน้ียังมี
สวนจัดงานอีเวนท และ Food court ท่ีมีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย

Goryokaku Tower ������ เป็นหอคอยเกาท่ีสรางขึน้ตัง้แตปี 1964 ในโอกาสฉลอง
ปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลาย
เป็นหอคอยท่ีทันสมัยและเปิดบริการครัง้แรกในวันท่ี 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมี
ความสูง 107 เมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองโอตารุ

คลองโอตารุ

 บาย

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



วันท่ี 5 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ศาลเจาฮอกไกโด - ทานูกิโคจิ

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพน
ไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที

พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ท่ีน่ีเป็นแหลงรวบรวมกลอง
ดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก 3 ชัน้ ภายนอกถูก
สรางขึน้จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขามา
ตัง้รกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ีมีอายุรอย
กวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม หมูบานช็อกโกแลต อิชิยะ แหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ท่ีน่ีดูคลาสสิคและมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ี
หาจากไหนไมได โดยช็อกโกแลตท่ีขึน้ชื่อท่ีสุดของท่ีน่ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ทาน
สามารถเลือกซ้ือกลับไปใหคนท่ีทานรักทาน หรือวาซ้ือเป็นของฝากติดไมติดมือกลับบานก็ได

นําทานสู ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจาลัทธิชินโต ตัง้อยูภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจาซัปโปโร มีศาลเจาชินโตน้ี
คอยปกปักษรักษาใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันปี แตท่ีน่ีก็
เป็นท่ีสําหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์สิงสถิตอยูเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ใหทานไดเต็มอ่ิมกับ บุฟเฟตป้ิงยางอาหารทะเลสดใหมของฮอกไกโด อาทิ ปู
ยักษ 3 ชนิด กุง หอยเชลล ปลา ซูชิ เท็มปุระ เน้ือหมู ไก วัว และ เครื่องด่ืมซอฟดริง้

นําทานชอปป้ิง ยานทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร ตัง้อยูทางดานใตของเมือง โดยมีพ้ืนท่ี
ทัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว
ยังมีรานอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

ท่ีพัก สําหรับลูกคาท่ีตองการ หองพักเตียงใหญ นอน 2 คน จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม คืนละ 2,500 บาท และหองมีจํานวนจํากัด

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

ศาลเจาฮอกไกโด

โรงงานสุดนารัก ท่ีตอบสนองความฝันของเด็กๆ มาท่ีน่ีคุณจะไดพบกับการผลิตขนม โดย
มีเสนทางการเดินชม ท่ัวทัง้โรงงานโดยจุดตางๆ ก็จะใหทัง้ความรู และความเพลิดเพลินไป
ดวย นอกจากน้ียังมีคาเฟ รานขายของฝาก และสวนสวยๆ ใหน่ังเลนดวย

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปีเชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตัง้แตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟตป้ิงยางอาหารทะเลสดใหมของฮอกไกโด

ทานูกิโคจิ บาย

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตัง้แตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตัง้แตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

 คํ่า  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบินชิโตเซ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671

บาย

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- การเดินทางในแตละครัง้ตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตัง้แต 10 ทานขึน้ไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดิน

ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆทัง้ของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตัว๋เครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครัง้) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียว
บิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทัง้หมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทาน้ัน

- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทาน้ัน

- คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทาน้ัน

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

- บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัด
ให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง



หมายเหตุ
กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา

ตัว๋เครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตัว๋ไปแลวน้ัน ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทาน้ัน กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตัว๋กรุปแลวเทาน้ัน โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขัน้ตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตัว๋เครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงในการ
เปล่ียนตัว๋ ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองทัง้หมด

- ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชีแ้จงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวย
ตัวทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 30 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึน้เครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. และมีความ กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการ
บินอ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้กับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตัว๋โดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50 % สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ
STAR ALLIANCE ขึน้อยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินน้ันๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึน้อยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครัง้ท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารทัง้ขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)

การยกเลิก
การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางน้ันตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน

จันทร - อาทิตย ตัง้เเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตัว๋ทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองทัง้น้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตัว๋เครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 

นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรทัง้หมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําทัง้หมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินทัง้หมด

หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน
โรงแรม รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ี
ระบุไวทัง้หมด


