
 

 

รหัสทัวร B2B1903168 

ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ไวท อิลลูมเินช่ัน  
7 วัน 5 คืน (TG) 
ซัปโปโร โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ  

ภูเขาไฟโชวะชินซัน ทะเลสาบโทยะ โอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ 

เนินแหงพระพุทธเจา MITSUI OUTLET ศาลเจาฮอกไกโด ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด  

ชอปปم�งทานุกิโคจิ เทศกาลงานซัปโปโร ไวท อิลลูมิเนช่ัน  

อิสระชอปปم�งเมืองซัปโปโร 

 

 

 
 

 

เทศกาลแสดงไฟสุดอลังการ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | น่ังกระเชาชมววิฮาโกดาเตะ 
ภูเขาไฟโชวะชินซัน | ฟารมหมีสีน้ําตาล | คลองโอตารโุมอายแหงเมืองฮอกไกโด | เมนูปู 3 ชนิด 
    
 

 

 

   

  

เดินทาง ธันวาคม 2562  

เริ�มต้นเพียง  50,900.- 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.55-08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
TG670 
(สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –  
ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – น่ังกระเชาชมววิฮาโกดาเตะ – แชน้ําแรธรรมชาติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มช่ืีอเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ชม หบุเขา
นรกจิโกกดุานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกน้ัน เพราะท่ีน่ี
มีทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณท่ีมีควันรอนๆ 
พวยพุงขึ้นมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซน็ที่มีช่ือเสียง
ท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญถือตะบอง
คอยตอนรบัเปนยกัษทีค่อยคุมกันภัยใหผูมาเยือนดังน้ันทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ไมวาจะ
เปนรานขายของที่ระลึกหองน้ําจะมีป�ายตางๆท่ีมีสัญลักษณรูปยกัษใหเห็นโดดเดนเปน
เอกลักษณ 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองท่ีต้ังอยูตอนใตสุดของเกาะฮอกไกโด เปน

เมืองใหญอันดับ 3 ของเกาะ เม่ือครัง้อดีตไดเปนเมืองทาที่มีการคาขายกับ
ชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซึ่งทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเรา
จะพบเห็นไดจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกท่ีต้ังอยูริม
เนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเการิมทาเรือ  
ถนนหนทางที่กวาง รถรางเกาและทางเดินเทาที่ปูดวยหิน ประกอบกับเพลงท่ีเปดทาง
เสียงตามสายใหไดยินทั่วเมือง  
เสริมบรรยากาศใหฮาโกดาเตะเปนเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดงัคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณอีกแหงหนึ่งของฮา
โกะดาเตะ โกดังเก็บสินคาของเมือง  
แมอาคารท่ีเห็นจะเปนอาคารใหมที่ถูกสรางขึน้มาทดแทนอาคารหลังเกา ซึ่งถกูไฟไหม
คร้ังใหญเผาทําลายไปเม่ือป 1970  
แตยังคงเอกลักษณและความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิม 

 



 

 

 น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนสูยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองฮาโกดาเตะ (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) ขึ้นไปจุดชม
วิวท่ีจะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเมือง ท่ีมีน้ําทะเลขนาบอยูทั้ง 2 ดาน 
เปนคอคอดกระ เมื่อยามค่ําคืนบานเรือนและถนนหนทางจะเปดไฟ จึงทําใหเห็นแสง
ระยิบระยับและยังถือเปน 1 ใน 3 ทิวทัศนยามค่ําคืนอันงดงามของญี่ปุ�น (โดยอีกสอง
แหงคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภูเขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีปุ�น 
วันท่ี 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซนั –  

ฟารมหมีสีน้ําตาล-ทะเลสาบโทยะ - แชน้ําแรธรรมชาติ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ

เลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือของเกาะฮอกไกโด ไมวาจะเปนปูหลายหลายชนิด 
ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไขหอยเมน กุง ที่มีท้ังแบบสดและแบบแหงหรือจะเปนผลไมข้ึน
ชื่อตามฤดูกาลและผักพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด 

 ชมเมืองยานโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สาย
มุงตรงสูทาเรือ ถนนเหลาน้ีเปนท่ีนิยมในหมูผูรักการเดินเที่ยวชมวิว เน่ืองจากเรียงราย
ไปดวยอาคารตางๆ ทีม่ีเอกลักษณและมีภูมทัิศนอันหลากหลายเมื่อคร้ังอดีตไดเปน
เมืองทาที่มีการคาขายกับชาวตางชาติฝم�งตะวนัตก ซ่ึงทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามา
มีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งทานจะพบเห็นจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคาร
บานเรือนเกาแบบตะวันตกที่ต้ังอยูริมเนินเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

 ชมภูเขาไฟโชวะซินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบรุุษไปรษณียผูคนพบความ
เคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -1945 
ภูเขาไฟนองใหมท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลกในป 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง 2 ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะชินซัน ดังท่ีเห็นอยูปจจุบันอยูในความ
ดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน  
“อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทกึภาพเปนที่ระลึก 

 
 ชมฟารมหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่

เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลที่มีต้ังแตเจาหม ี
ตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตนองหมีท่ีน่ีไมดุรายเพราะหมีท่ีน่ีไดรับการดูแลและฝกให
คุนเคยกบัคนทานจะไดเห็นภาพที่นารัก 
นาเอ็นด ูนองหมีโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว ท่ีน่ีนักทองเที่ยวสามารถป�อน
อาหารเหลาหมีท้ังหลายดวย ขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งจะมีจุดจําหนายอาหารหมี 



 

 

 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลมมเีสนรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกดิจากปากปลองภูเขาไฟอูสุระเบิด ต้ังอยูใกลกับ ทะเลสาบชิ
โกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวใน 
ชวงฤดูหนาวกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima 
Island) สามารถลงไปเดินเลนได  
(ยกเวนฤดูหนาว) และเมื่อคร้ังอดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหลาผูนํา G8 ก็ไดเลือก
เปนท่ีจัดการประชุม โดยพักกันท่ีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวที่ต้ังอยูใกลๆ ทะเลสาบแหงน้ี 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเทา 

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 



 

 

วันท่ี 4 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ –  
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – เนินแหงพระพุทธเจา – โมอายแหงเมืองฮอกไกโด - 
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร นําทานชม คลองโอตารุ 

(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 
1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ
ไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานท่ีทองเท่ียว โดยมีการสรางถนนเรยีบคลองดวยอิฐ
แดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรโีอตารุเปนหน่ึงในรานคาท่ีใหญที่สุดของ
พิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น  
โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของ
เมือง 

 โรงเป�าแกวคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้น
จุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกว
เพื่อใชเปนของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและ
เกาแกที่สุด โดยกอต้ังข้ึนต้ังแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวทีม่ีอยูมากมาย และ
ผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง 
นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย 

 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศนารกัๆ ของตัวการตูน
แมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 



 

 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งในโอตารุ 
 เนินแหงพระพุทธเจา หรือ Hill of the Buddha ต้ังอยูทางตอนเหนือของเมืองซัปโป

โร ที่ถกูออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกช่ือดังชาวญีปุ่�น พระพุทธรูปมีความ
สูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ําหนักมากถึง 1500 ตัน ลอมรอบดวยธรรมชาติที่สวยงาม
แตกตางกนัออกไปในแตละฤด ูฤดูหนาวก็จะรูสึกไดถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน 
นับไดวาเปนอีกหน่ึงสถานที่ๆเรียกไดวาเปน Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากน้ัน
นําทานชม โมอายแหงเมืองฮอกไกโด หรือที่เรียกวา (makomanai takino reien) 
สรางขึ้นในป 1982 มีเน้ือท่ีท้ังหมด 1,8000,473 ตารางเมตร ดานในมีรูปปم�นหินโม
อายขนาดใหญต้ังตระหงานเรียงรายอยูจํานวนมาก 

 ชอปปم�ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนหางสรรพสินคารูปแบบ Outlet 
mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ต้ังอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศ
ตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางท่ีไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปดใหบริการเม่ือเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอด
ภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และ 
รานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําจังหวัดฮอกไกโด 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�งใน MITSUI OUTLET 
PARK SAPPORO 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ี 5 
ศาลเจาฮอกไกโด – ทาํเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ราน
จําหนายของฝาก – เมนูปู 3 ชนิด – ชอปปم�งทานุกิโคจิ – เทศกาลงาน 
ซัปโปโร ไวท อิลลูมิเนช่ัน [Sapporo White Illumination] 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูท่ีซัปโปโร เปนศาลเจา

ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาที่มีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอยางลึกซึ้ง เร่ิมต้ังแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารัง
ควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน ในเขตศาลเจาที่มีธรรมชาติอุดม
สมบูรณ มีกระรอกป�ามาเยี่ยมทักทาย  

 ชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอ
บาร็อคอเมริกา ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาชูเซตส 
สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐท่ีทํามาจากหมูบานชโิรอิชิและโทโย
ชิรา ตึกน้ีผานการใชงานมายาวนานกวา 80 ปและไดยายไปท่ีทําการหลังใหมเปนตึก



 

 

ใหมทันสมัยสูง 10 ชั้นต้ังอยูทางดานหลังตึกเกา แตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการ
บูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ.2454 แตดวยความสวยงามของ
สถาปตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อป พ.ศ. 2512 

 
 แวะซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโก

แลตท่ีมีช่ือเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางข้ึนในสไตลยุโรปแวดลอมไป
ดวยสวนดอกไม ซึ่งมี ช็อคโกแลตท่ีขึ้นช่ือที่สุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนท่ีทานรัก
ทาน หรือวาซ้ือเปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 

 รานจําหนายของฝากของท่ีระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด
ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไม
อ้ัน **  

 อิสระ ชอปปم�งถนนทานุกิโคจ ิ(Tanukikoji) เปนยานชอปปم�งเกาแก ที่เปดใหบริการ
ยาวนานกวา 100 ป จดุเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไมวาจะฝน
ตก แดดออก พายุหิมะ เขาก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ นอกจากน้ียังมี
รานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรสวนสินคาก็มีทั้งเส้ือผา
และรองเทาแบรนด ดังอยาง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เปนตน 
และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุกอยางราคา 100 เยน รวมไปถึงราน 
Donkiท่ีมีขายทุกอยางตั้งแตเคร่ืองใชไฟฟ�าไปถึงเครื่องสําอางคในราคาท่ีถูกจนนาตกใจ
หรือถาเดินจนหมดแรงท่ีน่ีก็มีรานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 



 

 

 ซัปโปโร ไวท อิลลูมิเนช่ัน [Sapporo White Illumination] นับเปนเทศกาลงาน
แสดงไฟประจําฤดูหนาวของซัปโปโร โดยจัดข้ึนท่ีสวนโอโดริเปนประจําทุกป ซึ่งภายใน
งาน มกีารจัดแสดงช้ินงานมากมายหลากหลายแบบ ประดับประดาไปดวยดวงไฟ
มากมาย ซึ่งในชวงครสิตมาสจะขยายเวลาเปดไฟถึงเท่ียงคืนทีเดียว 

 
ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 อิสระชอปปم�งเมืองซัปโปโร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ใหทานได อิสระชอปปم�งยานการคาในเมืองซปัโปโร แหลงท่ีต้ังของหางสรรพสินคาช่ือดัง

และรานคามากมายใหทานได 
ชอปปم�งไดจุใจ เชน หางปารโก, หางมิซุโกชิ ท่ีเปนแหลงรวมรานคาแบรนดดังของญีปุ่�น 
หรือจะเปนราน 100 เยน ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟชั่นวัยรุน ถนนทานุกิโคจิ แหลง



 

 

ที่ต้ังของรานคามากมายใหทานไดชอปปم�งไดจุใจ เชน DONKY  
เปด 24 ชม ราน ABC ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอางค 
JR TOWER แหลงที่ต้ังของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปปم�ง 
เชน ราน BIC CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล,เครือ่งใชไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส 
ราน 100 เยน ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุนอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันบน
ชั้น 10 ของตกึ ESTA ยังม ีพิพิธภัณฑราเมน เปนแหลงรวม ราเมนช่ือดังท่ัวท้ังเกาะฮ
อกไกโด มาอยูรวมกันท่ีน่ี ใหนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบราเมนไดลิม้รสชิมราเมนจากเมือง
ตางๆ ไดอยางจุใจ* เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มที่จึงไมมบีริการอาหารกลางวัน
และอาหารค่ํา * 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ   

[TG671 10.00-15.50] 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเซะ 
10.00น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG671  

สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที ่02-08 ธ.ค. 
62 
(ติดวันหยุดวันพอ
แหงชาติ) 

50,900.- 50,900.- 48,900.- 8,900.- 40,900.- 

วันที่ 23-29 ธ.ค. 
62 
(ติดวันคริสตมาส) 

51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900.- 41,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 

 



 

 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 



 

 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


