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หบุเขานรกจิโกกุดานิ | นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ | ภเูขาไฟโชวะชินซนั  
ฟารม์หมีสีน า้ตาล | ทะเลสาบโทยะ | คลองโอตารุ | โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด 

    
 

 

 

   

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) [TG670 23.45 -08.30+1] 
20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – 
น่ังกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเทีย่วเต็ม 6วัน 4คืน 
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.45 -08.30+1) 
วนัที่ 2.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – โกดงัอิฐแดง – นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 3.  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซนั – ฟารม์หมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

วนัที่ 4.  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– เนินแห่งพระพทุธเจา้ – โมอายแห่ง

เมืองฮอกไกโด – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

วนัที่ 5.  ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซปัโปโรโจไง – ชอ้ปป้ิงทานกุิโคจิ – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

วนัที่ 6.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG671 10.30-15.30) 
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 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหบุเขานรกนัน้ เพราะ
ที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือ
เป็นแหล่งก าเนิดน า้แรแ่ละออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หบุเขาจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตัวใหญ่ ถือ
ตะบองคอยตอ้นรับ เป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผูม้าเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลึก
หอ้งน า้จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เม่ือครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติฝ่ังตะวันตก ซึ่งท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบ
เห็นไดจ้ากโบสถค์ริสต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกท่ีตัง้อยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่าริมท่าเรือ ถนน
หนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม
บรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณอ์ีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสินคา้ของเมือง แม้
อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเม่ือปี 1907 แต่
ยงัคงเอกลกัษณแ์ละความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 

 

 
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณข์องเมืองฮาโกดาเตะ 

(ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมวิวที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สุดของเมือง ที่มีน า้ทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอด
กระ เม่ือยามค ่าคืนบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยิบระยบัและยังถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศันย์ามค ่าคืน
อนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภูเขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที่ 3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟารม์หมีสีน ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ 
– แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning market) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้เลือกชมอาหารทะเลขึน้ชื่อของ

เกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ที่มีทัง้แบบสดและแบบแหง้หรือจะเป็น
ผลไมขึ้น้ชื่อตามฤดกูาลและผักพืน้เมืองหลากหลายชนิด หรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึก หรือลิม้ลองไอศกรีมหมึก
ด าที่เป็นของขึน้ชื่อของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ีกดว้ย 

 ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านีเ้ป็นที่นิยม
ในหมู่ผูร้กัการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลกัษณแ์ละมีภูมิทัศนอ์นัหลากหลาย เม่ือครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท าใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ 
ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถค์ริสต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยู่ริมเนินเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนสุาวรียบุ์รุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ

ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นที่ระลึก 

 ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน า้ตาล ที่มีตั้งแต่เจา้หมีตัว
เล็กๆ ไปจนถึงหมีตัวโต นอ้งหมีที่นี่ไม่ดุรา้ยเพราะหมีที่นี่ไดร้บัการดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกับคน ท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารกัน่า
เอ็นดขูองนอ้งหมีโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย ขนมปัง 
และแอปเป้ิล ซึ่งจะมีจุดจ าหน่ายอาหารหมี 

 

 
 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง

ภูเขาไฟอสูรุะเบิด ตัง้อยู่ใกลก้บั ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีมี้ความพิเศษตรงที่น า้จะไม่แข็งตวัในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได ้(ยกเวน้ฤดู
หนาว) และเม่ือครัง้อดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผูน้ า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นที่จัดการประชุม โดยพักกันที่โรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวที่ตัง้อยู่ใกล้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี ้
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที่ 4 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– 
เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์
ขาปูยักษ ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 

ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเม่ือปี 
1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพ่ือใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใชแ้ละมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดย

ตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องเมือง 

 
 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคข์องการเป่าแก้วเพ่ือใชเ้ป็นทุ่นให้

เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงาน
แห่งนีก้็คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที่ยวดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกบัของฝากและบรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์นูแมวชื่อดงั คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก
ซือ้สินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซปัโปโร ที่ถกูออกแบบโดย Mr.Tadao ando 

สถาปนิกชื่อดังชาวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน ้าหนักมากถึง 1500 ตัน ล้อบรอบด้วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤด ูฤดรูอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวกอ้จะรูสึ้กไดถ้ึงความงดงามของหิมะ
ที่ขาวโพลน นบัไดว่้าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกไดว่้าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น าท่านชม โมอายแห่งเมือง 
ฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทั้งหมด 1,800,473 ตารางเมตร ดา้นในมีรูป
ป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียงรายอยู่จ านวนมาก 

 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และรา้น
จ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถิ่นประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อั้น ** 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้
อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ัง้อยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจา้ที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและ
อื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย  
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 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมี ช็อคโกแลตท่ีขึน้ชื่อที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปใหค้นที่ท่านรกัท่าน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไมต้ิดมือ
กลบับา้นได ้

 
 ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้

สินคา้ภายในรา้น 
 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อก

ขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดท่ีใหญ่ที่สดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอื่นๆในทอ้งถิ่น เช่น 
ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนกั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 อิสระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้ริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีค้ือ

การสรา้งหลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายหุิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนีย้งั
มีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินคา้ก็มีทั้งเสือ้ผา้และรองเทา้แบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, 
New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น 
Donki ที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องส าอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจ  หรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มี
รา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้ริการอยู่ดว้ย 

 อิสระช้อปป้ิงย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดซูซูกิโนะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 5,000 รา้นและ
รา้นอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืนและถือเป็นย่านที่คึกคกัและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกดว้ย โดยอยู่
ถดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้ิน Susukino ในเวลาค ่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณา
บนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชันกันสีสันละลานตาดึงดูดลูกคา้กันเต็มที่รอบๆบริเวณนีมี้รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะรวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซ่อนอยู่ใน
ตึกตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคา้เสนอเมนูและบริการของรา้นตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมดย่านซูซูกิโนะ
มกัจะมีชื่อเรียกที่รูจ้ักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยว “ตรอกราเมน” เป็นตรอกที่มีชื่อเสียง เพราะบริเวณนีมี้รา้นราเมนให้
เลือกทานกนัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มิโสะราเมน ชิโอะราเมน เคอรร์ี่ราเมน เป็นตน้  
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) [TG671 10.30-15.30] 
เช้า บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ (SET BOX) 

 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 

 ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาแนะน าเร่ิมตน้เพียง : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

25 – 30 มี.ค.63 60,900.- 60,900.- 59,900.- 8,900.- 36,900.- 
27 มี.ค. – 01 เม.ย.63 60,900.- 60,900.- 59,900.- 8,900.- 36,900.- 
28 มี.ค. – 02 เม.ย.63 56,900.- 56,900.- 55,900.- 8,900.- 35,900.- 
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 

02 – 07 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 
02 – 07 เม.ย. 63 (Bus 2) 55,900.- 55,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 

07 – 12 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 
07 – 12 เม.ย. 63 (Bus 2) 55,900.- 55,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 

09 – 14 เม.ย. 63 (วนัหยุดสงกรานต)์ 60,900.- 60,900.- 59,900.- 8,900.- 36,900.- 
11 – 16 เม.ย. 63 (วนัหยุดสงกรานต)์ 62,900.- 62,900.- 61,900.- 8,900.- 38,900.- 
13 – 18 เม.ย. 63 (วนัหยุดสงกรานต)์ 62,900.- 62,900.- 61,900.- 8,900.- 38,900.- 

16 – 21 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 52,900.- 8,900.- 36,900.- 
16 – 21 เม.ย. 63 (Bus 2) 53,900.- 53,900.- 52,900.- 8,900.- 36,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนั
ตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ 
ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจา้หน้าท่ี
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บัตรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าท่ี
เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดน า้หนกั
สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วี
ซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจ
คนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติัเพื่อการพ านกั
ระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบั
จากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัท่ีอาจจะถกู
ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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