
 

 

รหัสทัวร B2B2000388 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เป�ะเที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (TG) 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - น่ังกระเชาชมวิวฮาโกดาเตะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - ฟารมหมีสีน้ําตาล  
ทะเลสาบโทยะ - คลองโอตารุ - โมอายแหงเมืองฮอกไกโด 

 



 

 

 

 
 
    

 

 

 

   

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (สนามบนิชิโตเซะ )(TG670 23.45 -08.30+1) 
วนัที� �. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุาน ิ– โกดงัอิฐแดง – นั�งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่นํ�าแรธ่รรมชาต ิ
วนัที� �.  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ฟารม์หมีสนี ํ�าตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่นํ�าแรธ่รรมชาติ 
วนัที� �.  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี � – เนนิแห่งพระพทุธเจา้ –  

โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
วนัที� �.  ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รา้นจาํหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซปัโปโรโจไง – ชอ้ปปิ�งทานกุิโคจิ – ชอ้ปปิ�งซซููกิโนะ 
วนัที� �.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (TG671 10.30-15.30) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 
น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.45 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ 
– โกดังอิฐแดง – นั่งกระเชาชมวิวฮาโกดาเตะ – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

08.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

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

 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกน้ัน เพราะท่ีน่ีมี
ทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันรอนๆ 
พวยพุงขึ้นมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุด
บนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญถือตะบองคอย
ตอนรับเปนยักษที่คอยคุมกันภัยใหผูมาเยือนดังน้ันทุกบริเวณพื้นที่ของที่น่ีไมวาจะเปน
รานขายของที่ระลึกหองน้ําจะมีป�ายตางๆที่มีสัญลักษณรูปยักษใหเห็นโดดเดนเปน
เอกลักษณ 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองที่ตั้งอยูตอนใตสุดของเกาะฮอกไกโด เปน



 

 

เมืองใหญอันดับ 3 ของเกาะ เมื่อครั้งอดีตไดเปนเมืองทาท่ีมีการคาขายกับชาวตางชาติ
ฝم�งตะวันตก ซึ่งทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบเห็นได
จากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกที่ตั้งอยูริมเนินเขา อาคาร
อิฐแดงโกดังเการิมทาเรือ ถนนหนทางที่กวาง รถรางเกาและทางเดินเทาที่ปูดวยหิน 
ประกอบกับเพลงที่เปดทางเสียงตามสายใหไดยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศใหฮาโกดา
เตะเปนเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณอีกแหงหน่ึงของ
ฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสินคาของเมือง แมอาคารที่เห็นจะเปนอาคารใหมที่ถูกสราง
ขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเกา ซึ่งถูกไฟไหมครั้งใหญเผาทําลายไปเมื่อป 1907 แตยังคง
เอกลักษณและความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม 

 

 นั่ งกระเชาไฟฟ�าขึ้นสูยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่ ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองฮาโกดาเตะ (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) ขึ้นไปจุดชม
วิวที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเมือง ที่มีน้ําทะเลขนาบอยูทั้ง 2 ดานเปนคอคอด
กระ เมื่อยามคํ่าคืนบานเรือนและถนนหนทางจะเปดไฟ จึงทําใหเห็นแสงระยิบระยับและ
ยังถือเปน 1 ใน 3 ทิวทัศนยามคํ่าคืนอันงดงามของญี่ปุ�น (โดยอีกสองแหงคือ ภูเขาอินา
สะ เมืองนางาซากิ กับ ภูเขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันที่ 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟารมหมีสีนํ้าตาล 

– ทะเลสาบโทยะ – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning market) ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไมวาจะเปนปูหลายหลาย
ชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไขหอยเมน กุง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแหงหรือจะเปน
ผลไมขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้นเมืองหลากหลายชนิดหรือทานจะเลือกลองกิจกรรม
ตกปลาหมึกหรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดําท่ีเปนของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะไดอีกดวย 

 ชมเมืองยานโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สาย
มุงตรงสูทาเรือ ถนนเหลาน้ีเปนที่นิยมในหมูผูรักการเดินเที่ยวชมวิว เน่ืองจากเรียงราย
ไปดวยอาคารตางๆ ที่มีเอกลักษณและมีภูมิทัศนอันหลากหลายเมื่อครั้งอดีตไดเปน
เมืองทาที่มีการคาขายกับชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซึ่งทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามา
มีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งทานจะพบเห็นจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคาร
บานเรือนเกาแบบตะวันตกที่ตั้งอยูริมเนินเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบ

ความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -
1945 ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในป 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง 2 ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแลของ
รัฐบาลในฐานะเปน “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพเปนที่ระลึก 

 ชมฟารมหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่
เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลที่มีตั้งแตเจาหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตนองหมีที่น่ีไมดุราย
เพราะหมีที่น่ีไดรับการดูแลและฝกใหคุนเคยกับคนทานจะไดเห็นภาพที่นารักนาเอ็นดู
ของนองหมีโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว ที่น่ีนักทองเที่ยวสามารถป�อน
อาหารเหลาหมีทั้งหลายดวย ขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งจะมีจุดจําหนายอาหารหมี 



 

 

 

 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลมมีเสนรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟอูสุระเบิด ตั้งอยูใกลกับ ทะเลสาบชิ
โกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima 
Island) สามารถลงไปเดินเลนได (ยกเวนฤดูหนาว) และเมื่อครั้งอดีต ในวันที่ 7-9 
ก.ค. 2008 เหลาผูนํา G8 ก็ไดเลือกเปนที่จัดการประชุม โดยพักกันที่โรงแรมหรูระดับ 
5 ดาวที่ต้ังอยูใกลๆ ทะเลสาบแหงน้ี 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเทา 
ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญีปุ่�น 

วันที่ 4 
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – รานกาแฟ 
ฮัลโหล คิตตี้ – เนินแหงพระพุทธเจา – โมอายแหงเมืองฮอกไกโด - MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร นําทานชม คลองโอตารุ 

(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ



 

 

ไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐ
แดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 
 พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปนหน่ึงในรานคาท่ีใหญที่สุดของ

พิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง 

 
 โรงเป�าแกวคิตาอิ ชิ มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตน้ัน

จุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกว
เพ่ือใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและ
เกาแกที่สุด โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�าแกวที่มีอยูมากมาย และ
ผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง 
นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย 

 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูน
แมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เนินแหงพระพุทธเจา หรือ Hill of the Buddha ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองซัป

โปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ�น พระพุทธรูปมี
ความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ําหนักมากถึง 1500 ตัน ลอบรอบดวยธรรมชาติที่



 

 

สวยงามแตกตางกันออกไปในแตละฤดู ฤดูรอนรายลอมไปดวยดอกลาเวนเดอร ฤดู
หนาวกอจะรูสึกไดถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับไดวาเปนอีกหน่ึงสถานที่ๆ
เรียกไดวาเปน Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากน้ันนําทานชม โมอายแหงเมือง 
ฮอกไกโด หรือที่เรียกวา (makomanai takino reien) สรางขึ้นในป 1982 มีเน้ือที่
ทั้งหมด 1,800,473 ตารางเมตร ดานในมีรูปปم�นหินโมอายขนาดใหญตั้งตระหงาน
เรียงรายอยูจํานวนมาก 

 
 ชอปปم� ง  MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป นห างสรรพสินค ารูปแบบ 

Outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยูที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปดใหบริการเมื่อเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอด
ภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่น่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจาก
ฟารมทองถิ่นประจําจังหวัดฮอกไกโด 

 
คํ่า บริการการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร  

** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอั้น ** 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่ พักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือ

เทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 ศาลเจาฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รานจําหนายของฝาก – ตลาด
ปลาซัปโปโรโจไง – ชอปปم�งยานทานุกิโคจิ – ชอปปم�งซูซูกิโนะ 

เชา บริการการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจา

ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจาที่มีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1871 ในปจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอยางลึกซึ้งเริ ่มตั ้งแตการมาสักการะในวันปใหม การปดเป�ารัง
ควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เปนตน ในเขตศาลเจาที่มีธรรมชาติอุดม
สมบูรณ มีกระรอกป�ามาเยี่ยมทักทาย  

 
 แวะซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อค

โกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไป
ดวยสวนดอกไม ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรัก
ทาน หรือวาซื้อเปนของฝากติดไมตดิมือกลับบานได 

 
 รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด

ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 
 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ



 

 

รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร 
(Sapporo’s Central Wholesale Market) เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง 
รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน 
ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไมแพงมากนัก 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 อิสระชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานชอปปم�งเกาแก ที่เปดใหบริการ

ยาวนานกวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไมวาจะฝน
ตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ นอกจากน้ียังมี
รานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรสวนสินคาก็มีทั้งเส้ือผา
และรองเทาแบรนดดังอยาง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เปนตน และ
ที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุกอยางราคา 100 เยน รวมไปถึงราน Donki 
ที่มีขายทุกอยางตั้งแตเครื่องใชไฟฟ�าไปถึงเครื่องสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจหรือ
ถาเดินจนหมดแรงที่น่ีก็มีรานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 

 อิสระชอปปم�งยานซูซูกิโนะ (Susukino) เปนยานบันเทิงที่ใหญที่สุดในฮอกไกโดซูซูกิ
โนะเต็มไปดวยรานคา 5,000 รานและรานอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลา
กลางคืนและถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย โดยอยูถัด
ลงมาทางใตจากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน 
Susukino ในเวลาคํ่าคืนบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานน้ีจะเปดไฟประชัน
กันสีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที่รอบๆบริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริงรมยยามราตรีทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะรวมกันมากกวา 4,000 ราน 
ตั้งอยูในตรอกซอกซอยบางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมา
เรียกลกูคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมดยานซูซูกิโนะมักจะ
มีชื่อเรียกที่รูจักกันดีในหมูคนไทยและนักทองเที่ยว “ตรอกราเมน” เปนตรอกที่มี
ชื่อเสียง เพราะบริเวณน้ีมีรานราเมนใหเลือกทานกันมากมาย ไมวาจะเปน มิโสะราเมน 
ชิโอะราเมน เคอรรี่ราเมน เปนตน  



 

 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 6 ซัปโปโร (สนามบนิชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.30-15.30] 

เชา บริการการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม หรือ (SET BOX) 
 ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 

10.30 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

15.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
 

 

 

 

 



 

 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป�ะเที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทย   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

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 
(วันหยุดสงกรานต) 60,900.- 60,900.- 59,900.- 8,900.- 36,900.- 
11 – 16 เม.ย. 63 
(วันหยุดสงกรานต) 62,900.- 62,900.- 61,900.- 8,900.- 38,900.- 
13 – 18 เม.ย. 63 
(วันหยุดสงกรานต) 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 [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ค

วากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปน
แบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบนิไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 
ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 
20 กิโลเทาน้ัน  



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- 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 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ 
ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา 
ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา
เมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


