
 

 

รหัสทัวร JWL1901705 
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน [TG] 
 
จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ยอดเขาฮาโกดาเตะ ภูเขาไฟโชวะชินซัน  
น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนสูยอดเขาอุสุ ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเคร่ืองแกว DUTY FREE อดีตศาลาที่วาการของฮอกไกโด  
MITSUI OUTLET PARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิประตู
ทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท
รอใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG670  
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  
 
 
 
 
 
 

 
วันที ่2 ชิโทเซ-โนโบริเบ็ตสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-เมืองฮาโกดาเตะ-ยานเมืองเกาโมโตมาจิ-โกดัง

อิฐแดง-น่ังกระเชาชมวิว ณ เมาทฮาโกดาเตะ 
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว (เวลา

ที่ญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ *** 

 นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและน้ําแรที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของเกาะ ฮอกไกโด ซึ่งมีน้ํารอนที่แตกตางกัน 11 ชนิด นับเปนน้ํารอนท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดของญี่ปุ�น ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยโรงแรมและที่พัก
สไตลญี่ปุ�นเรียวกังมากมาย นําทานชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ซ่ึงเกิดจาก
ภูเขาไฟที่ยังไมดับ ถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกล่ินของกํามะถัน ชมบอน้ําพุ
รอนและบอโคลนเดือดอันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของ
ภูมิภาค ฮอกไกโด ต้ังอยูปลายสุดทางตอนใตของเกาะ มีช่ือเสียงดานทิวทัศนที่
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเปนเมืองหน่ึงที่มี
ทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮา
โกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก มียานที่อยูอาศัยของชาว
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ตางประเทศ และป�อมสไตลตะวันตก แลวนําทานเดินชมเมืองที่ ยานเมืองเกาโมโต
มาจิ (Motomachi District) แตกอนบริเวณทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ เปนทาเรือ
แรกที่เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ในชวงส้ินสุดยุคญ่ีปุ�นแบงแยก 
ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และชาติตะวันตก ไดยายถ่ินฐานมา
อาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะแหงน้ี ซ่ึงปจจุบันยังคงมีอาคารสไตลตะวันตกและ
ส่ิงกอสรางที่มีช่ือเสียง ไดแก หองโถงอนุสรณสไตลจีน (Chinese Memorial 
Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall), โบสถ
รัสเซียออโธด็อกซ (Rusian Orthodox Church), สถานกงสุลอังกฤษเกา (Old 
British Consulate), บานเกาตระกูลโซมะ (Old Soma Residence), วัดฮิ
งาชิฮอนงันจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji), โบสถ
อิปสโคปล (Episcopal Church),โบสถโมโตมาจิโรมันคาธอลิค (Motomachi 
Roman Catholic Church) จากน้ันใหทานเดินชมโกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red 
Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายใน
ปลายสมัยเอโดะ ต้ังอยูริมแมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปم�ง 
รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ีใหบรรยากาศเกา ๆ นอกจากรานขายของท่ีระลึกท่ี
ทันสมัย เส้ือผาแฟช่ัน รานขายอุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมี
รานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิว
ทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย แลวนําทานเดินทางไปยังยอดเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate) มีความสูง 334 เมตร ต้ังอยูในป�าทางตอนใตของปลาย
คาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ีทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและ
กลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม นับเปนจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 
สถานท่ีที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ�น รวมกับภูเขาอินาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซากิ (Na-
gasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที่โกเบ (Kobe) บนยอดเขามีจุดชม
วิวมีรานกาแฟ รานจําหนายของที่ระลึก   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) 
พักที่  HAKODATE HOTEL หรือระดับเดียวกัน ใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญ่ีปุ�น (ออน

เซน)  
 
 
 
 

 



 

 

วันที ่3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ-ป�อมโงเรียวคาคุ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-กระเชาไฟฟ�าอุสุซัง-ศูนย
อนุรักษหมี ทะเลสาบโทยะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (3) 
นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนที่
ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปนประจําทุกวัน ต้ังแตตอนเชาตีหาถึงเท่ียงตรง ในตลาด
จะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูอลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล 
พรอมท้ังผลไมตามฤดูกาล บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูที่นิยมท่ีสุด
คือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน) 
นําทานถายรูปและชมป�อมโงเรียวคาคุ หรือ ป�อมดาว 5 แฉก เปนบริเวณท่ีมีพ้ืนที่
ขนาดใหญรูปดาว ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจากมุมสูง ลักษณะป�อมจะเปนสไตล
ตะวันตก บริเวณสวนเขาชมฟรี หากทานจะข้ึนหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพ่ิมเติม
ประมาณ 840 เยน 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียงแบบ JAPANESE SET (4) 
นําทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เปนภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนใหม มี
อายุนอยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบน
พ้ืนที่ราบทุงขาวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหวางป 1943-1945 สมัยจักร
รพรรดิโชวะ ปจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ี
ต้ังอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนสูยอดเขาอุสุ เพ่ือชม
ทิวทัศนแบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shin-
zan) และจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญที่เกิด
จากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในป 1977 ซ่ึงระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง 2 ป จน
กลายเปนภูเขาโชวะดังที่เห็นอยูในปจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เปนภูเขาไฟท่ียัง
ไมดับสนิท มีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปท่ีผานมาเกิด
การปะทุข้ึน 4 คร้ัง คือ ป ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และป 2000 ซ่ึงทําให
เถาถานจํานวนมากพุงออกมาเปนระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆ จากน้ัน.. 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานชม ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล (BearPark) เปนสถานท่ีเพาะพันธุหมีสี
น้ําตาล นักทองเที่ยวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว เปนภาพท่ี
นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหอง
สังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และได
ยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง
และแอปเปم�ล ใหนักทองเท่ียวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางไป
ยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหงชาติชิโกทสุ เปนทะเลสาบที่เกิด
จากแองปากปลองภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญอันดับสามของญ่ีปุ�น  และผลจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจนปดก้ันทางน้ําไหลไมใหออกจากทะเลสาบ
ได ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิจึงเปนภาพ
ทิวทัศนที่สวยงามอยางย่ิง จนไดช่ือวาเปนวิวท่ีงดงามท่ีสุดอันดับสามของเกาะฮอก
ไกโดเลยทีเดียว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5) 
 พักที่ TOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญี่ปุ�น  

(ออนเซน)  
 

วันที ่4 โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑกลองดนตรี-โรงเป�าแกวคิตาอิชิ-รานกาแฟฮัล
โหลคิตต้ี - JTC ดิวต้ีฟรี-เนินพระพุทธเจา-ถนนทานุกิโคจิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 
เชาน้ีนําทานเดินทางสู โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เปนโรงงานท่ีผลิตชอคโกแลต
ที่ข้ึนช่ือของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสชอคโกแลต
ขาวท่ีเปนที่นิยมทั่วท้ังเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไม
รวมต๋ัวคาเขาชมภายใน) จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ  เมืองทาท่ี
เจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20  และยัง
เปนเมืองมีช่ือเสียงเก่ียวกับการทําเคร่ืองแกวที่สวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเปน
เอกลักษณ  
 
 
 
 

 



 

 

นําทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุท่ีไดรับความนิยมถายภาพ มี
ฉากหลังเปนหลังคาอาคารกออิฐแดง โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในป 1923 ถือวา
เปนคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใชเปนเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสู
เรือขนถาย แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลอง
คร่ึงหน่ึงทําเปนถนนหลวงสาย 17 สวนที่เหลือไวคร่ึงหน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเปน
สถานที่ทองเที่ยว ทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง อิสระใหทานรูป
เปนที่ระลึก อิสระใหทานรูปเปนที่ระลึก จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตา
รุตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเคร่ืองแกว ที่รวบรวมกลองดนตรี
และเคร่ืองแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซ้ือและเลือกชม
สินคาพ้ืนเมืองงานฝมือตาง ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลิน
ไปกับรานขายกลองดนตรี  ซ่ึงมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ โดยทาน
สามารถเลือกเพลงตาง ๆ ไดดวยตัวของทานเอง รานขายเคร่ืองแกว ท่ีมีต้ังแต
กระด่ิงแกวอันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา รานขายขนมอบตางๆ ท่ีทานสามารถชิม
ตามใจชอบโดยเฉพาะราน KITAKARO ซ่ึงมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหมๆ ให
อรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว และเหมาะท่ีจะซ้ือของฝากเปนอยางดี  และยังมีอีก
หน่ึงรานที่ทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAO  รานชีสเคกแสนอรอย ดวย
บรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิว
สิคบอกซ 

เท่ียง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 
นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี เชน เส้ือผา 
น้ําหอม ตามอัธยาศัย เม่ือถึงเวลาอันสมควร จากน้ันนําทานเดินทางสู UNSEEN 
OF SAPPORO ไฮไลท!!! Hill of the Buddha หรือเนินเขาพระพุทธเจา  ท่ี
เปนฝมือการออกแบบและสรางสรรโดยสถาปนิกช่ือดังของญ่ีปุ�น ทะดะโอะ อันโดะ 
(Tadao Ando) มีจุดประสงคเพ่ือเปนสถานที่สวดมนตภาวนา ในรูปแบบที่แปลก
ตาและนาแปลกใจสําหรับบุคคลทั่วไป ทะดะโอะไดสรางภูเขาคอนกรีตลอมรอบ
องคพระเหลือเพียงแตเศียร คอนเซ็ปการออกแบบของทะดะโอะตองการใหผูเขา
สักการะคอยๆ เห็นองคพระพุทธรูปทีละนอยๆ จากจุดเร่ิมตนภายนอกท่ีเราเห็น
เพียงเศียรของพระพุทธรูปเทาน้ัน เมื่อเดินเขามาใกลข้ึนเร่ือยๆ องคพระก็จะ
คอยๆ ปรากฏใหเห็นมากข้ึน จนเมื่อสุดทาง เม่ือผูมาสักการะแหงนหนามองข้ึนไป 
ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบทั้งองค  ในแตละฤดูกาลก็จะใหอารมณแตกตางกัน
ออกไป ฤดูใบไมผลิก็จะรูสึกไดถึงความเขียวจี ชวงซัมเมอรก็จะเห็นเปนทุงลาเวน
เดอรสีมวงออนๆ ฤดูหนาวที่หิมะตกก็จะเห็นเนินเปนพรมสีขาว เรียกไดวาเปน



 

 

ศิลปะที่รังสรรคดวยธรรมชาติอยางแทจริง และในบริเวณใกลเคียงทานจะไดพบ
กับ รูปปم�นหินโมไอ กลุมหินสโตนเฮนจ (Stonehenge)  ใหทานไดสักการะและ
อิสระกับการถายรูปตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งที่ยาน ถนนทานูกิโคจ ิแหลงชอปปم�งเกาแกที่สืบทอดมา
ต้ังแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโด เปนชุมชน
รานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุก
สภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเปน
แหลงชอปปم�งที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเลนชมเมืองท่ี ยานซูซู
กิโนะ (Susukino) ท่ียานกินด่ืมที่ใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร  มั่งค่ังดวยรานคา
และแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปที่
ซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เปนซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ 
ทั้งชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเคร่ืองเคียงตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 

พักที่ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา (ที่พักอยูในเมืองใกลแหลงชอปปم�ง) 
 

 



 

 

วันที ่5  อดีตศาลาวาการฮอกไกโด-หอนาฬิกา-ตลาดปลาโจไก-มิตซุย OUTLET 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (8) 
 นําทานชม อดีตศาลาที่วาการของฮอกไกโด (ตึก

อิฐแดง) เปนตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษ
ท่ีมีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเปน
เอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิก
ของฮอกไกโด ปจจุบันไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จากน้ันนําทานชม
หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เปน
หอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโป
โร มีหนาปดนาฬิกาทั้งส่ีดานที่ทําจากอเมริกา 
ปจจุบันถือเปนหอนาฬิกาท่ีเกาแกที่สุดของญ่ีปุ�น 
และเปนสถานที่นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจัก และนิยม
ถายรูปเปนที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาด
ปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน 
เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายสงซัปโป
โร เปนหน่ึงในตลาดท่ีใหญที่สุดของเมือง รานคา
ตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล 
ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน เชน ขาวโพด 
แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถ่ินท่ีข้ึนช่ือคือ  Don-
buri 

เท่ียง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู  MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซ่ึงเปดตัวเปนคร้ัง
แรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตแบรนดช้ันนําจาก
ตางประเทศ สินคาแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรม
กลางแจงและสินคาทั่วไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซ่ึงในบรรดาแบ
รนดดังเหลาน้ี จะมีถึง 58 แบรนดท่ีเปนแบรนดที่เพ่ิงเปดสาขาในฮอกไกโด และ 9 
แบรนดท่ีเปดตัวเปนคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ�น นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนย
อาหารขนาดใหญที่จุได 650 ที่น่ัง เชนเดียวกับ Hokkaido Roko Farm 
Bridge ซ่ีงเปนพ้ืนที่ท่ีมีสินคาทองถ่ินและสินคาจากฟารม เอาทเลทที่น่ีจึงเต็มไป
ดวยสรรพส่ิงใหชาวฮอกไกโดและนักทองเที่ยวจากตางชาติไดสัมผัส 



 

 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 
พักที่ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา (ที่พักอยูในเมืองใกลแหลงชอปปم�ง) 

 
วันที ่6  ซัปโปโร (ชิโทเซ)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (9)  
(กรณีทางโรงแรมไมสามารถจัดอาหารเชาใหทานได ทางบริษัทจะจัดอาหารเชา

เปน SET BOX) 
 นําทานเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร

และสัมภาระออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย 
เท่ียวบินที่ TG671 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ช่ัวโมง)  

 *บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ  
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

-------------------------------------------------- 
*** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนการจอง 

เพ่ือความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ  

2-3 ทาน  ทานละ 
ราคาไมรวมต๋ัว
ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิมทานละ 

26 NOV-01 DEC 19 39,999 29,999 12,900 
27 NOV-02 DEC 19 39,999 29,999 12,900 
28 NOV-03 DEC 19 39,999 29,999 12,900 
30 NOV-05 DEC 19 41,999 31,999 12,900 
01-06 DEC 19 42,999 32,999 12,900 
02-07 DEC 19 43,999 33,999 12,900 
03-08 DEC 19 44,999 34,999 12,900 
08-13 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
09-14 DEC 19 42,999 32,999 12,900 
11-16 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
13-18 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
15-20 DEC 19 42,999 31,999 12,900 
01-06 JAN 20 48,999 38,999 14,900 
10-15 JAN 20 42,999 31,999 12,900 
15-20 JAN 20 41,999 30,999 12,900 
19-24 JAN 20 41,999 31,999 12,900 
24-29 JAN 20 42,999 32,999 12,900 
29-03 FEB 20 43,999 33,999 12,900 
05-10 FEB 20 53,999 43,999 16,900 
14-19 FEB 20 43,999 33,999 12,900 
21-26 FEB 20 42,999 30,999 12,900 
04-09 MAR 20 42,999 32,999 12,900 
13-18 MAR 20 42,999 32,999 12,900 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถาม)ี  
ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ



 

 

จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 



 

 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 



 

 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

 
บริการเพ่ิมเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 


