
CODE : GL22 

  

GOAL JAPAN GRAND HOKKAIDO 
SAKURA 
6 วนั 4 คนื 

สายการบนิไทย BY TG 



CODE : GL22 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      08 – 13  พฤษภำคม 2562 

 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง
ประเทศ ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร เชค็อนิและสมัภาระในการเดนิทาง  

 23.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
08 พ.ค. 62 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - -  

09 พ.ค. 62 สนำมบินชิโตเซะ –สวนมำรยุำม่ำ(ชมซำกรุะ) 
 เมืองโอตำร–ุ คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแก้ว 
– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ภเูขำโชวะชินซงั   

- - 

 

TOYA ONSEN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

10 พ.ค. 62 ทะเลสำบโทยะ - ฮำโกดำเตะ - ย่ำนโมโตมำจิ –  
หอคอยโกเรียวคะค ุ(ชมซำกรุะ) – นัง่กระเช้ำชมเมือง
ฮำโกดำเตะ  

 

  HAKODATE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

11 พ.ค. 62 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – โกดงัอิฐแดง –  
หบุเขำจิโกกดุำนิ – พิพิธณัฑเ์บียร ์ซปัโปโร 

  

 

THE B SAPPORO 
SUSUKINO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

12 พ.ค. 62 อิสระช้อปป้ิงเมืองซปัโปโร ไม่มีรถบริกำร 

 

- - THE B SAPPORO 
SUSUKINO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

13 พ.ค. 62 สนำมบินชิโตเซะ– กรงุเทพฯ 

 

- -  

วนัท่ี 08 พฤษภำคม 2562 กรงุเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 

วนัท่ี 09 พฤษภำคม 2562 สนำมบินชิโตเซะ – สวนมำรยุำม่ำ(ชมซำกรุะ)- 
เมืองโอตำร ุ–คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑเ์ครื่องแก้ว –  
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ภเูขำโชวะชินซงั – ออนเซน็  

- เท่ียง เยน็ 



CODE : GL22 

 

08.20 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุน่ น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร 
จากนัน้น าท่านสู่ สวนสำธำรณะมำรยุำม่ำ(Maruyama Park) อกีหนึ่งจุดชมซากุระที่
ดงัที่สุดของเมอืงเกียวโต(Kyoto) ตัง้อยู่หลงั
ศาลเจ้ายาซากะ(Yasaka Shrine) ในย่านฮิ
กาชยิาม่า(Higashiyama District))นัน่เองล่ะ 
สิง่ที่ ท าให้สวนแห่งนี้กลายเป็นจุดยอดนิยม
ของช่วงฤดูใบไม้ผลกิเ็พราะซากุระของที่ที่นี่
นัน้สะพรัง่มากๆ โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ประมาณกลางเดอืนเมษายน ดอกซากุระทีอ่ยู่รอบๆบรเิวณสวนสาธารณะจะบานสะพรัง่
ทัง้สวนมนัเป็นภาพที่เหน็แล้วฟินสุดๆ อย่างช่วงกลางวนัจะเห็นความงดงามได้ชดัๆ 
บรเิวณใจกลางสวนแห่งนี้มตี้นซากุระพนัธุ์ Shidarezakura หรอืทีเ่ราๆรู้จกักนัอกีชือ่ว่า 
“weeping cherry tree”  ซึ่งมขีนาดใหญ่ยกัษ์ตัง้ตระหง่านอยู่เหน็ปุ๊บสะดุตาป ับ๊เลยส่วน
กลางคนืกไ็ม่น้อยหน้ากนัเพราะจะมไีฟประดบัประดาทีส่่งผลให้เราได้ชมซากุระได้สวย
แปลกตาขึน้ไปอกี 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
   จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าเลก็ๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติ

กซึ่ งมี ร้ านขายของอยู่ ตลอดสองข้า งทา งด้ วย
บรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือน
นัน้ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเนื่องจากใน
อดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้า
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ      

  จากนัน้น าท่านเที่ยวชม คลองโอตำรุ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็น
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของที่นี่ คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจาก
ท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที่อยู่ตามริมคลองเมื่อวทิยาการเจริญก้าวหน้าเรอืใหญ่จึง
เปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง้่ายขึน้ตกึเก่าเกบ็สนิค้ารมิคลองเหล่านี้ จงึ
ถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และ 

https://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/
https://www.talonjapan.com/higashiyama/
https://www.talonjapan.com/higashiyama/
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  พิพิธภณัฑโ์รงงำนเป่ำแก้ว ทีน่ี่ได้ชือ่วา่เป็นแหล่งท าโรงงานเครื่องแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด 
ท่านจะได้ชมวธิกีารสาธติการผลิตเครื่องแก้ว และยงัมี
เครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลอืกซื้อได้แต่
ในปจัจุบัน เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท าเครื่องแก้ว
ต่างๆ    
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่มชีื่อเสยีง
ของเมอืงโอตารุ ซึ่งตวัอาคารม ี3 ชัน้ ที่นี่ท่านจะได้ชม
กล่องดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เตม็ไปหมดมากกว่า 3 ,000 แบบ รวมถงึ
ท่านยงัสามารเลอืกท ากล่องดนตรแีบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลอืกกล่องใส่
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั ราคาตัง้แต่หลกัพนัถงึหมื่นเยน ส่วนที่ช ัน้ล่าง มี
บรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดโีปสการ์ดส่งได้
โดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ์ ให้ท่านได้สมัผสัและชื่นชมกล่องดนตรน่ีารกัมากมาย ให้
ท่านได้ท ากล่องดนตรน่ีารกัๆในแบบที่ท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง (ค่าอุปกรณ์การท า
กล่องดนตรไีม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 

น าท่านสู่ ภเูขำไฟโชวะชินซนั(Showa Shinzan)  ถอืเป็นภูเขาไฟที่เกดิขึน้ใหม่ของฮ
อกไกโด(Hokkaido) ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รบัการ
จดัอนัด ั -บวา่มอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุน่นี่เอง 
ดว้ยความทีภู่เขาไฟแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ 
ท าให้สามารถมองเหน็ภูเขาไฟไดอ้ย่างชดัเจนจาก
จุดชมววิภูเขาไฟอุสุโดยขึน้กระเชา้อูสุซนั(Usuzan 
Ropeway)อกีด้วย ความเป็นมาของภูเขาไฟแห่งนี้
แ ร ก เ ริ่ม ก็ม า จ า กก า ร เ กิด ขึ้น โ ด ยกา ร เ กิด
แผน่ดนิไหวและก่อตวัขึน้บนพืน้ทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีทีม่คีวามสูงอยู่ที ่290 เมตร โดยจะอยู่
ในระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอกีหนึ่งภูเขาไฟที่ยงัไม่มอดดบัสนิทและยงัคงมี
ควนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟใหเ้หน็จนถงึปจัจุบนั 

ค ำ่                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  TOYA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพื่อสุขภำพ
และผิวพรรณท่ีดี 
 
 

https://www.talonjapan.com/usuzan-ropeway/
https://www.talonjapan.com/usuzan-ropeway/
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เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโทยะ(Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูป

วงกลม มี เส้นรอบวงยาวประมาณ 40 
กโิลเมตร เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่
ใ ก ล้ กั บ ท ะ เ ล ส า บ ชิ โ ก สึ ( Lake 
Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษ
ตรงที่น ้าจ  ะไม่แขง็ตวัในช่วงฤดูหนาว ใน
หน้าร้อน อากาศกเ็ยน็สบาย เหมาะส าหรบั
เดนิเล่น ป ัน่จกัรยาน หรอืล่องเรอืชมทวิทศัน์
(Boat Cruise on Lake Toya) อนังดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ 
เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได(้ยกเวน้ฤดูหนาว) และในชว่ง
ไฮท์ซีซัน่ ประมาณเดอืนเม  ษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 
ของทุกๆคนื 

  จากนั ้น  ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ Motomachi District หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 
“ท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ”ตัง้อยู่ที่เมอืง ฮาโกดาเตะ(Hakodate) ภายในจงัหวดัฮอกไกโด
(Hokkaido) ย่านนี้นบัเป็นย่านทีม่ปีระวตัยิาวนานเป็นร้อยปีเลย แถมสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ
กย็งัคงมีการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดเียี่ยม แม้ภายหลงัจะมีบ่างแห่งที่มกีารปรบัเปลี่ยนเป็น
อย่างอื่นบา้ง หากดา้นนอกกย็งัคงรกัษาสถาปตัยกรรมแบบดัง้เดมิไวอ้ย่างดงีามเลย โดย
ท่าเรอืแห่งนี้นบัเป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สุด
ยุคญี่ปุน่แบ่งแยก ดงันัน้ท าใหม้ผีูค้า้จ านวนมากจากรสัเซยี จนี และประเทศตะวนัตก ได้
ย้ายถิ่นฐานมาอาศยัอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ
บ ริ เ ว ณฐ า น ภู เ ข า ฮ า โ ก ด า เ ต ะ (Mount 
Hakodate)  เรียกว่า “ย่านเมืองเก่าโมโตมาช ิ
(Motomachi District)” ตั ้งแต่นั ้น เ ป็นต้นมา 
แ ล ะ ยั ง ก ล า ย เ ป็ น อี ก ย่ า น ย อ ด นิ ย ม ที่
นกัท่องเที่ยวชอบมาเยอืนเมื่อมาเทีย่วยงัเมอืง
ฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

          เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 ทะเลสำบโทยะ – ฮำโกดำเตะ - ย่ำนโมโตมำจิ –  
หอคอยโกเรียวคำค ุ(ชมซำกรุะ) – นัง่กระเช้ำชมเมืองฮำโก
ดำเตะ – ออนเซน็  

เช้ำ เท่ียง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/lake-shikotsu/
https://www.talonjapan.com/lake-shikotsu/
https://www.talonjapan.com/boat-cruise-on-lake-toya/
https://www.talonjapan.com/boat-cruise-on-lake-toya/
https://www.talonjapan.com/mount-hakodate/
https://www.talonjapan.com/mount-hakodate/
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  จากนัน้น าท่านสู่ หอคอยโกเรียวคำคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
“ป้อมดาว 5 แฉก ” ตั ้งอยู่ที่ เมืองฮาโกดา เตะ
(Hakodate) ในจงัหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) เรียก
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัความ
นิยมของเมอืงนี้ทีเดียวค่ะ ไม่ใช่แค่ความเป็นมาที่
น่าสนใจของป้อมแห่งนี้เท่านัน้นะคะ ยงัจะเป็นจุด
ชมซากุระที่สวยเป็นอันดับต้นๆของเมืองอีก
ต่างหาก หลายคนอาจจะสงสยักนักบัชือ่ของป้อมวา่ท าไมถงึเรยีกวา่ป้อมดาว 5 แฉก นัน่
กเ็พราะบรเิวณนัน้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิม่พื้นทีใ่นการวางปืน
ใหญ่นัน่เอง ซึ่งจะมองเหน็ได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวนัตก สร้างขึ้นในปีสุ  
ดท้ายของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนัเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจกัรวรรดนิิยมที่เกดิ
จากมหาอ านาจตะวนัตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืง
ระหว่างกองทพัผูส้ าเรจ็ราชการ และกองก าลงัของรฐับาลเมจทิีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ ภายหลงั
จากป้อมแห่งนี้ไม่ไดใ้ชง้านแลว้ จงึถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี 1910 
ปลูกต้นซากุระกว่า 100 ต้นตามแนวคูน ้า จงึกลายมาเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงาม
ในชว่งฤดูใบไมผ้ลติน้เดอืนพฤษภาคมนัน่เอง 

  จากนัน้ นัง่กระเช้ำชมเมืองฮำโกดำเตะ ทีน่ี่เป็นหนึ่งในจุดชมววิกลางคนืทีส่วยทีสุ่ดใน
โลก ซึ่งเป็นววิจากยอดเขาฮาโกะดะเตะ ที่ความสูง 
322 เมตร ซึ่งสามารถมองเหน็ภูมทิศัน์ทีส่วยงามใน
ยามค ่ าคืน ฮาโกะดะเตะ ยังสามารถเรีย   กว่า 
Gagyusan เนื่องจากที่นี่มีลกัษณะเหมือนววัก าลัง
หลบั (Gyu หมายถงึววัในภาษาญี่ปุน่) ทีน่ี่คุณจะเหน็
ววิของเมอืงฮาโกะดะเตะจากยอดเขาและววิของชอ่ง
แคบ Tsugaru Strait อกีด้วย กระเชา้ลอยฟ้า Hakodate Ropeway จะน าคุณขึน้สู่ยอด
เขาด้วยอตัราเรว็ 7 เมตรต่อวนิาทโีดยใชเ้วลาโดยสารทัง้หมด 3 นาท ีนอกจากนี้ ทีน่ี่ยงั
มรีถบสัปีนเขาซึ่งจะท าให้คุณสนุกสนานกบัววิของฮาโกะดะเตะดว้ยสายตาของคุณจาก
ถนนทีล่าดชนั 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพื่อสุขภำพ
และผิวพรรณท่ีดี 
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เช้ำ          รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนัน้น าท่านสู่ ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ(Hakodate Morning Market)นับเป็นตลอก

ชว่งเชา้ที่บรรยากาศแสนจะคกึคกัของเมอืงฮาโกดา
เตะ(Hakodate)ภายในจงัหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) 
เรียกได้ว่าถ้าอยากหามื้อเช้าเด็ดๆหรืออยากมา
สมัผสัวถิีชวีติยามเช้าของชาวเมืองนี่ต้องไม่พลาด
เลยเพราะภายในตลาดนัน้เตม็ไปดว้ยรา้นขายอาหาร
ทะเลสด ไม่วา่จะเป็นปคูานิไขป่ลาแซลม่อน และหอย
เม่น  ทะเล หรอืจะเป็นผลไม้ต่างๆก็มใีห้เลือกชอ็ป
เลอืกชมิกนัอย่างเพยีบเลยแลว้ถา้อยากหารา้นอาหารมาฝากท้องกบ็รเิวณใกล้ๆ กนัยงัมี
รา้นอาหารเปิดกนัแต่เชา้ให้เขา้ไปแวะเตมิพลงักนัได้ โดยเมนู่ที่ฮอตฮติต้องลองเมื่อมา
เยอืนถงึถิน่แหล่งก าเนิดของวตัถุดบิชัน้เลศิกค็อื  Uni-Ikura Domburi ซึ่งเป็นขา้วเสริ์ฟ
พร้อมหอยเม่นทะเลสดๆหวานๆและไข่ปลาแซลม่อนเด้งดึ๋งๆที่หาสดกว่านี้ไม่ได้แล้ว 
รบัรองเลยว่าได้ชมิจะฟินไปอกีนาน โดยตลอกแห่งนี้นัน้จะมพีื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก 
เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ถอืเป็นอกีหนึ่งแหล่งทีน่่าฝาก
ทอ้งมากๆเลย 

  น าท่านสู่ โกดงัอิฐแดงริมน ้ำ(Red Brick Warehouses) ตัง้อยู่ทีร่มิแม่น ้าของอ่าวฮาโก
ดาเตะในเมอืงฮาโกดาเตะ(Hakodate)ข  องฮอก
ไกโด(Hokkaido) โกดงัอิฐแดงของที่นี่นัน้เรียก
ได้ว่าศูนย์รวมแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร และ
สถานบัน เทิงที่ ให้บร รยากาศเก่ าๆ  ด้วย
สิ่งก่อสร้างที่ดูคลาสสิกที่แม้จะดูเก่าแก่แต่ก็มี
คลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมทีที่นี่ เคยเป็น
คลงัสนิคา้อฐิสแีดงที่เคยใชค้้าขายในปลายสมยั
เอโดะ ภายหลงัจากที่ไม่ได้ใชง้านเป็นคลงัสนิค้าอกีต่อไปแล้ว จงึไดท้ าการปรบัเปลี่ยน
จนการมาเป็นเหมอืนดงัปจัจุบนันี่เอง 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2562  ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – โกดงัอิฐแดง – หบุเขำจิโกกดุำนิ 
– พิพิธณัฑเ์บียร ์ซปัโปโร  

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



CODE : GL22 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขำนรกจิโงคดุำนิ(Jigokudani noboribetsu ) หรอืมอีกีชือ่หนึ่ง
ที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell 
Valley”ตัง้อยู่ เหนือย่านบ่อน ้ าร้อนโนโบ
ริเบทสึ(Noboribetsu Hot Springs) ภายใน
จงัหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) เรยีกไดว้า่เป็น
หุบเขาทีม่คีวามงดงามอนัเลื่องชือ่เลย อกีทัง้
น ้าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุ
ก ามะถนั ซึ่งกเ็ป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบ  รเิบทสนึัน่เอง โดยคนทีช่ ืน่ชอบ
การผจญภยัแบบเบาๆน่าจะชอบที่นี่ไม่น้อย เพราะจะมเีสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิ
ไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาที วิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบ่อโอยุนุมะ
(Oyunuma) ซึ่งบ่อนี้ เป็นเป็นบ่อน ้ าร้อนก ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอ
ยิง่ขึน้ไปสิง่ทีส่งัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนกต็รงทีจ่ะมบี่อน ้ารอ้นใหเ้หน็กนัอยู่เรื่อยๆตลอด
ทาง กจ็ะเป็นบ่อเลก็ๆ บางบ่อมอีุณหภูมทิีร่้อนกวา่ และยงัมบี่อโคลนอกีด้วย น ้าทีไ่หล
ออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกว่า “โอยุนุมะกาว่า(Oyunumagawa)” ซึ่งไหลผ่าน
ป่านเป็นแม่น ้ าหลายร้อยเมตร จุดนี้เองเราสามารถนัง่เพลินพร้อมแช่เท้าท่ามกลาง
ทศันียภาพกนังดงามตระการตาของธรรมชาตทิีแ่น่นมากๆ ยิง่ในชว่งฤดูใบไม้เปลีย่นสี
ประมาณกลางเดอืนตุลาคนของทุกปี ยิง่ถอืเป็นชว่งพคีสุดของการท่องเทีย่วของทีน่ี่เลย 
เพราะเราจะได้เหน็เหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่รายล้อมเราเปลี่ยนเป็นสแีดงๆสม้ๆทัว่ทัง้
พืน้ทีบ่อกเลยวา่สวยขัน้เทพเลย   
จากนัน้ พิพิธภณัฑ์เบียร์ซปัโปโร (Sapporo Beer Museum) นัน้เปิดเป็นทางการ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1987 โดยในอดตีที่นี่เคยเป็นโรงกลัน่
ในช่วงยุคเม  จิมาก่อน ต่อมาภายหลังจึงมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์
เบยีร์ซัปโปโร ฮอกไกโดนัน้ขึน้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต
เบยีร์ครัง้แรกของประเทศญี่ปุน่ เมอืงซปัโปโรจงึเป็น
แหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดใน
ประเทศ ซึ่งมกีารกลัน่เบียร์ตัง้แต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถงึปจัจุบนั และยงัส่งออกไปทัว่
โลกอกีดว้ย 

ค ำ่                 รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรร้ำนนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อมอำหำร
ทะเลสดๆ 

https://www.talonjapan.com/noboribetsu-hot-springs/
https://www.talonjapan.com/noboribetsu-hot-springs/
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น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  THE B SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
อสิระช้อปป้ิงเมอืงซปัโปโร หรอื ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกิโคจิ ย่านช้อปป้ิงทานูคโิคจ ิเป็น
ตลาดเก่าแก่ที่ให้บริการทัง้นักท่องเที่ยวและ
ชาวญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 100  ปี จุดเด่นของ
ย่านนี้คอืการสรา้งหลงัคาทีค่ลุมทัว่ตลาด ไม่ว่า
จะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ กส็ามารถมา
เดนิชอ้ปป้ิงได้อย่างสบายใจ ถ้ามาในช่วงหน้า
ร้อนเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม กจ็ะเจอกบัช่วง
เทศกาลทะนุกทิีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามและน่า
เทีย่วทีสุ่ด นอกจากนี้ภายในย่านทานูคโิคจ ิกม็รีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาว
ประมาณ 1 กโิลเมตร ส่วนสนิคา้กม็ที ัง้เสื้อผา้และรองเทา้แบรนดด์งัอย่าง Uniqlo, New 
Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยกค็ือร้าน Daiso ที่ทุกอย่าง
ราคา 100 เยน (ของเยอะกว่าที่ไทยมาก ๆ) รวมไปถึงร้าน Donki ที่มีขายทุกอย่าง
ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครื่องส าอางในราคาทีถู่กจนน่าตกใจ หรอืถา้เดนิจนหมดแรง 
ทีน่ี่กม็รีา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 
**ไม่มีบริกำรอำหำรเท่ียงและเยน็** 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม CHITOSE AIRPORT  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
     น าท่านเดนิทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 
    10.30 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

วนัท่ี 12 พฤษภำคม 2562 อิสระช้อปป้ิงเมืองซปัโปโร ไม่มีรถบริกำร เช้ำ - - 

วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 สนำมบินชิโตเซะ– กรงุเทพฯ เช้ำ - - 
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    15.10 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร  

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

8-13 พฤษภำคม 2562  53,900 50,900 50,900 47,900  9,900  

รำคำไม่รวมตัว๋ 33,900 30,900 30,900 29,900    7,900 

รำคำเดก็ทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 
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 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนัขึน้ 

หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตัว๋เครื่องบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกนิ 30 กก. 
 บรกิารน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บรกิาร WIFI บนรถ 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดอืน – ไม่ถงึ 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 
 500,000 บาท ...)  
 

 
 

 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดืม่และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าหนกัเกนิกวา่สายการบนิก าหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนตา่งดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์
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เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจ าค่าทวัรท์า่นละ  10,000-20,000 บาท 
(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท า
การ  

 
 
 
 

 
 
***กรณุาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร*์** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัคา่มดัจ า   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัคา่ใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด*** 

 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออก
ตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 

ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
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 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
  
    ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่
อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 
นิ้ว)  
   กรณีที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนกั
เกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางต้องรบัทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อคัคภียั หรอืไม่วา่จะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทาง
บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั  ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิาร
อยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณี
ดงันี้ 
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** กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง  
** กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณทีี่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าวที่
พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 


