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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่12 – 17 กมุภาพนัธ ์62 44,999.- 

วนัที ่23 – 28 มนีาคม 62 46,999.- 

วนัที ่28 – 02  เมษายน 62 43,999.- 

 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเซะ 
[TG670 23.55 – 08.20+1] 

    

2 
สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิ
ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – น ัง่กระเชา้ชมววิฮาโกดา
เตะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ 🍽 🍽 

YUNOKAWA 
KANKO HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

[♨] 

3 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาจ-ิ 
ภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี า้ตาล- 
ทะเลสาบโทยะ - บฟุเฟ่ขาปยูกัษ ์- แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

🍽 🍽 🍽 

TOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

[♨] 

4 

โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– 
กจิกรรม ลานสก ี- MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO 

🍽 🍽 อสิระ 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

5 

ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานซ็อคโกแลต๊-รา้นจ าหนา่ย

ของฝาก-ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง –  

ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 
🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG671 10.00-15.50] 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืน

มโีทษจบัปรบัได]้ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที2่ 
สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิฮาโกดาเตะ-โกดงัอฐิแดง-น ัง่กระเชา้ชมววิ

ฮาโกดาเตะ-แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไก 

น าท่านชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยาน

แหง่ชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกวา่หบุเขานรกนัน้ เพราะทีน่ีม่ทีัง้บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นที่

เดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณทีม่คีวันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งก าเนดิ

น ้าแรแ่ละออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หบุเขาจะมสีญัลักษณ์เป็นยักษ์สแีดงตัวใหญถ่อื

ตะบองคอยตอ้นรับเป็นยกัษ์ทีค่อยคุม้กนัภัยใหผู้ม้าเยอืนดังนัน้ทกุบรเิวณพืน้ทีข่องทีน่ีไ่มว่า่จะเป็นรา้นขายของ

ทีร่ะลกึหอ้งน ้าจะมป้ีายตา่งๆทีม่สีญัลักษณ์รปูยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูต่อนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืง

ใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีตไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวต่างชาตฝ่ัิงตะวันตก ซึง่ท าให ้

วัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืง ซึง่เราจะพบเห็นไดจ้ากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืน

เก่าแบบตะวันตกที่ตัง้อยู่รมิเนินเขา อาคารอฐิแดงโกดังเก่ารมิท่าเรือ ถนนหนทางที่กวา้ง รถรางเก่าและ

ทางเดนิเทา้ทีป่ดูว้ยหนิ ประกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทั่วเมอืง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดา

เตะเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ น าทา่นชม โกดงัอฐิแดง หรอื โกดงัคานะโมร ิ(Kanamori Soko) 

สญัลักษณ์อกีแหง่หนึง่ของฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสนิคา้ของเมอืง แมอ้าคารทีเ่ห็นจะเป็นอาคารใหมท่ีถ่กูสรา้ง

ขึน้มาทดแทนอาคารหลังเกา่ ซึง่ถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมือ่ปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความ

โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ แลว้น าท่านสู ่ซฟีู๊ ด มารเ์ก็ต แหล่งซือ้หาของฝากจ าพวกอาหารทะเล 

ซึง่เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของฮาโกะดาเตะ จากนัน้น าท่านไป น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาฮาโกดาเตะ ซึง่

เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี ขึน้ไปจุดชมววิทีจ่ะเห็นทัศนียภาพ

ทีส่วยทีส่ดุของเมอืง ทีม่นี ้าทะเลขนาบอยูท่ัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอดกระ เมือ่ยามค ่าคนืบา้นเรอืนและถนนหนทาง

จะเปิดไฟ จงึท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยับและยังถอืเป็น 1 ใน 3 ทวิทัศน์ยามค ่าคนือันงดงามของญีปุ่่ น (โดยอกี

สองแหง่คอื ภเูขาอนิาสะ เมอืงนางาซาก ิกบั ภเูขาร๊อคโกะ เมอืงโกเบ) 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาจ-ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี า้ตาล-ทะเลสาบโทยะ- 

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์- แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่

ของเกาะฮอกไกโด ไมว่า่จะเป็นปหูลายหลายชนดิ ปลาแซลมอ่น ปลาหมกึ ไขห่อยเมน่ กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและ

แบบแหง้หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ชือ่ตามฤดกูาลและผักพืน้เมอืงหลากหลายชนดิหรอืท่านจะเลอืกลองกจิกรรมตก

ปลาหมกึหรอืลิม้ลองไอศกรมีหมกึด าทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงฮาโกดาเตะไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าท่าน เทีย่ว

ชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิจากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุง่ตรงสูท่า่เรอื ถนนเหล่านีเ้ป็นทีน่ยิม

ในหมู่ผู รั้กการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ที่มี เอกลักษณ์และมีภูม ิทัศน์อัน

หลากหลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่กีารคา้ขายกับชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวันตก ซึง่ท าใหว้ัฒนธรรมตะวันตก

ไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่ทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเกา่แบบ

ตะวันตกทีต่ัง้อยูร่มิเนนิเขา 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าท่าน ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั [ดา้นลา่ง] ซึง่มอีนุเสาวรยีบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลือ่นไหว

และการเกดิขึน้มาใหม่ของภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกดิจากการ

สั่นสะเทือนของผวิโลกในปี1946ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่

ปัจจบุันอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นที่

ระลกึ น าทา่นเขา้ชมฟารม์หมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาทีเ่พาะพันธุ์

หมสีนี ้าตาลทีม่ตีัง้แตเ่จา้หมตีัวเล็กๆไปจนถงึหมตีัวโตนอ้งหมทีีน่ี่ไมด่รุา้ยเพราะหมทีีน่ีไ่ดรั้บการดแูลและฝึกให ้

คุน้เคยกับคนท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของนอ้งหมโีชวล์ีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่

นักท่องเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหล่าหมทีัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุดจ าหน่ายอาหารหม ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 

กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟอสูรุะเบดิ ตัง้อยูใ่กลก้บั ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่

นี้มคีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดูหนาว กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยูต่รงกลาง คอื เกาะนากาจิ

มะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได ้(ยกเวน้ฤดูหนาว) และเมือ่ครัง้อดตี ในวันที ่7-9 ก.ค. 2008 

เหลา่ผูน้ า G8 ก็ไดเ้ลอืกเป็นทีจ่ัดการประชมุ โดยพักกนัทีโ่รงแรมหรรูะดับ 5 ดาวทีต่ัง้อยูใ่กล ้ๆ  ทะเลสาบแหง่นี้ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษกบั บฟุเฟ่ต ์เมนขูาปยูกัษ ์แบบไมอ่ ัน้ !!! 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลังอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น ภายในโรงแรม 

วนัที4่ โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– 

กจิกรรม ลานสก ี- MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเป็นเมอืงทา่ส าคัญส าหรับซปัโปโร น าทา่นชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตาร ุโดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่

คลองแหง่นี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บ

ไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึง่ไว ้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร

หลังจากนั้นน าท่านเดนิชม นาฬิกาไอน า้โบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น 

นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า มเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาที เหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนที่แคนาดาซึง่ตัง้อยู่

ดา้นหนา้ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุของพพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง 

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่

ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่า

แกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แก่ทีส่ดุ โดยกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่

มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแหง่นีก้็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้

ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเที่ยวดว้ย รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลิดเพลนิกับของฝากและ

บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกโีคคุไซ ซปัโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงอกีแห่ง

หนึง่ ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงซปัโปโร ภายในลานสกมีจีะกจิกรรมตา่งๆ มากมาย ท่านจะไดส้นุกสดุเหวีย่งไมว่่า

จะเป็น สก ีสโนวบอรด์ รองเทา้หมิะ หรอืเล่นเสลดหมิะ มโีรงเรยีนส าหรับสอนเลน่สก ีและยงัมรีา้นอาหารตา่งๆ 

ท่านจะไดส้ัมผัสหมิะขาวโพลน อยา่งมคีวามสขุ โดยหมิะทีฮ่อกไกโดนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นหมิะทีม่คีวามปยุและนุ่ม

มากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคานี้ยงัไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีต่างๆ 

https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html) ท่ านเดินทางสู่แหล่ งช อ้ป ป้ิ ง MITSUI 

OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รปูแบบ Outlet mall ขนาดใหญท่ีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยูท่ี่

เมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยงั สนามบนิชโิตเซ ่เปิดใหบ้รกิารเมือ่

เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหาร

ขนาดใหญจ่ ุ650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด 

https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html
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ค า่  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานซ็อคโกแลต๊-รา้นจ าหนา่ยของฝาก-ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง – ชอ้ปป้ิงยา่น

ทานกุโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ( Hokkaido Shrine ) ศาลเจา้ในลัทธชินิโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1896 ในสมยัทีม่เีริม่การพัฒนาเกาะฮอกไกโด แรกเริม่สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพ 3 องค ์โอคนุทิามะ โอคนุนุิช ิและ 

สคุุนะฮโิคะนะ เดมิชือ่ว่า “ศาลเจา้ซัปโปโรจนิจะ” จนถงึปี ค.ศ. 1964 ไดม้กีารท าพธิเีชญิดวงวญิญาณของ

จักรพรรดเิมจมิาประดษิฐานทีน่ีด่ว้ย และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นศาลเจา้ฮอกไกโดตัง้แตนั่น้มา ศาลเจา้นี้มบีรเิวณ

สวนทีก่วา้งขวาง มตีน้ซากรุะประมาณ 1,500 ตน้ ซึง่ในฤดูใบไมผ้ลจิะออกดอกผลบิานอย่างสวยงาม ท าให ้

เป็นทีส่ถานทีย่อดนยิมในเทศกาลชมดอกซากรุะ รวมไปถงึการฉลองการแต่งงาน และเทศกาลปีใหม ่จากนัน้

น าท่านแวะซือ้ของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคาร

ของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื 

Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่า่นรักทาน 

หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นจ าหนา่ยของฝากของที่

ระลกึ ทีอ่ยูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายใน

รา้น หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดซปัโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central 

Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ ่

เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม 

และมนัฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไมแ่พงมากนัก  

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดซปัโปโรโจไก 

 อสิระ ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงเกา่แก ่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของยา่นนี้

คอืการสรา้งหลังคาทีค่ลุมทั่วตลาด ไมว่่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่าง

สบายใจ นอกจากนีย้งัมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ1กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทีัง้เสือ้ผา้และ
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รองเทา้แบรนด์ดังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น 

Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น Donkiที่มีขายทุกอย่างตั ้งแต่เครื่องใชไ้ฟฟ้าไปถึง

เครือ่งส าอางคใ์นราคาทีถ่กูจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารดังๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่

ดว้ยจากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงย่านซูซูกโินะ(Susukino)เป็นยา่นบันเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮอกไกโดซซููก ิ

โนะเต็มไปดว้ยรา้นคา้5,000รา้นและรา้นอาหารแสงไฟนีออนเรยีงรายในเวลากลางคนืและถอืเป็นยา่นทีค่กึคัก

และมชีวีติชวีาทีสุ่ดของเมอืงซัปโปโรอกีดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่

รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาค ่าคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆในยา่นนี้จะเปิดไฟประชัน

กนัสสีนัละลานตาดงึดูดลูกคา้กันเต็มทีร่อบๆบรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรทีัง้

ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะรวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้

ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกลูกคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมดยา่นซซูกู ิ

โนะมักจะมชีือ่เรยีกที่รูจั้กกันดใีนหมู่คนไทยและนักท่องเทีย่ว “ตรอกราเมน” เป็นตรอกทีม่ชี ือ่เสยีง เพราะ

บรเิวณนีม้รีา้นราเมนใหเ้ลอืกทานกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็น มโิสะราเมน ชโิอะราเมน เคอรร์ีร่าเมน เป็นตน้ โดยมี

ราคาเริม่ตน้เพยีงชามละ 750 เยนเทา่นัน้ 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ทานกูโิคจ ิหรอื ซูซูกโินะ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ 

10.00 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเวอร ์6D4N BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

12-17 กมุภาพันธ ์62 44,999 44,999 44,999 43,999 18,449 8,900 

23-28 มนีาคม 62 46,999 46,999 46,999 45,999 19,949 8,900 

28-02 เมษายน 62 43,999 43,999 43,999 42,999 19,449 8,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น
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การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย
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วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


