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

    
 

 

 

   

  

HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเทีย่วเตม็ 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 53,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.45 -08.30+1) 
วนัที่ 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ – โกดงัอิฐแดง – นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น  า้แรธ่รรมชาติ 

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

วนัที่ 4.  โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้นกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– เนินแห่งพระพทุธเจา้ –  

โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

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

วนัที่ 6.  ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG671 10.30-15.30) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดา
เตะ – โกดังอิฐแดง – น่ังกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

08.30 น. เดินทางถงึ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือ

เรยีกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรยีกว่าหบุเขานรกนั้น เพราะ
ที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน  า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบรเิวณที่มีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือ
เป็นแหลง่ก าเนิดน า้แรแ่ละออนเซ็นที่มีช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยักษ์ที่คอยคุม้กนัภัยใหผู้ม้าเยือนดงันั้นทุกบรเิวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลกึหอ้งน า้
จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ ์

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติฝ่ังตะวันตก ซึ่งท  าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบ
เห็นไดจ้ากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเก่าแบบตะวันตกที่ตัง้อยู่รมิเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่ารมิท่าเรอื ถนน
หนทางที่กวา้ง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่ เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่ วเมือง เสริม
บรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณอ์ีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสนิคา้ของเมือง แม้
อาคารที่ เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่
ยงัคงเอกลกัษณแ์ละความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 
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 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ 

(ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมวิวที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สดุของเมือง ที่มีน  า้ทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ดา้นเป็นคอคอด
กระ เมื่อยามค ่าคืนบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึท  าใหเ้ห็นแสงระยิบระยบัและยังถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทัศนย์ามค ่าคืน
อนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภูเขารอ็คโกะ เมืองโกเบ) 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสี
น า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning market) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้เลือกชมอาหารทะเลขึน้ชื่อของ

เกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ที่มีทัง้แบบสดและแบบแหง้หรอืจะเป็น
ผลไมข้ึน้ชื่อตามฤดูกาลและผักพืน้เมืองหลากหลายชนิดหรอืท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิม้ลองไอศกรีมหมึก
ด าที่เป็นของขึน้ชื่อของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ีกดว้ย 

 ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรอื ถนนเหล่านีเ้ป็นที่นิยม
ในหมู่ผูร้กัการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลกัษณแ์ละมีภูมิทัศนอ์ันหลากหลายเมื่อครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวต่างชาติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท  าใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ 
ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรอืนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยู่รมิเนินเขา 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนสุาวรียบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ

ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่ เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น “อนุสรณท์าง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นที่ระลกึ 

 ชมฟารม์หมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่ เพาะพันธุ์หมีสีน  ้าตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัว
เล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตนอ้งหมีที่นี่ ไม่ดุรา้ยเพราะหมีที่นี่ไดร้บัการดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกับคนท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารกัน่า
เอ็นดูของนอ้งหมีโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย ขนมปัง 
และแอปเป้ิล ซึ่งจะมีจดุจ  าหน่ายอาหารหมี 

 

 
 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอ่ง

ภูเขาไฟอสูรุะเบิด ตัง้อยู่ใกลก้บั ทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีม้ีความพิเศษตรงที่น  า้จะไม่แข็งตวัในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได ้(ยกเวน้ฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผูน้  า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นที่จัดการประชุม โดยพักกนัที่โรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวที่ตัง้อยู่ใกล้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี ้

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันท่ี 4 

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้าน
กาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - 
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส  าคัญส  าหรับซัปโปโร น  าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ คลองแห่งนี ้
สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้  าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลงัได้
เลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท  าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนน
เรยีบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรใีนญ่ีปุ่ น โดย

ตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่ส  าคญัทางประวติัศาสตรข์องเมือง 

 
 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้

เรอื แต่ปัจจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที่ระลกึแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสยีง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตั้งขึน้ตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสยีงมากที่สดุของโรงงาน
แห่งนีก็้คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที่ยวดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์ูนแมวชื่อดงั คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก
ซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เนินแห่งพระพุทธเจา้ หรือ Hill of the Buddha ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando 

สถาปนิกชื่อดังชาวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน  ้าหนักมากถึง 1500 ตัน ลอ้บรอบด้วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤด ูฤดรูอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้ึงความงดงามของหิมะ
ที่ขาวโพลน นบัไดว้่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรยีกไดว้่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น  าท่านชม โมอายแห่งเมือง 
ฮอกไกโด หรอืที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทั้งหมด 1,800,473 ตารางเมตร ดา้นในมีรูป
ป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรยีงรายอยู่จ  านวนมาก 

 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และรา้น
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมืองและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ ** 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – ตลาด
ปลาซัปโปโรโจไง – ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ั้งอยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจา้ที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเ ก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ้งเริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและ
อื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเย่ียมทักทาย  

 
 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีคื้อ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นที่ท่านรกัท่าน หรอืว่าซือ้เป็นของฝากติดไมติ้ดมือ
กลบับา้นได ้

 
 ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลอืกซือ้

สนิคา้ภายในรา้น 
 ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไป

นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นค้าต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่นๆในทอ้งถ่ิน เช่น 
ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนกั 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
 อิสระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้ริการยาวนานกว่า 100 ปี จดุเด่นของย่านนีคื้อ

การสรา้งหลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายหุิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนีย้ัง
มีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินคา้ก็มีทั้งเสือ้ผา้และรองเทา้แบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, 
New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น 
Donki ที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องส  าอางในราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ ก็มี
รา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 อิสระช้อปป้ิงย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโดซูซูกิโนะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 5,000 รา้นและ
รา้นอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืนและถือเป็นย่านที่คกึคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของเมืองซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยู่
ถดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้น Susukino ในเวลาค ่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณา
บนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชันกันสีสนัละลานตาดึงดูดลกูคา้กันเต็มที่รอบๆบริเวณนีม้ีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บนัเทิงเริงรมยย์ามราตรทีั้งไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะรวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซ่อนอยู่ใน
ตกึตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมดย่านซูซูกิโนะ
มกัจะมีช่ือเรยีกที่รูจ้กักนัดีในหมู่คนไทยและนกัท่องเที่ยว “ตรอกราเมน” เป็นตรอกที่มีชื่อเสียง เพราะบรเิวณนีม้ีรา้นราเมนให้
เลอืกทานกนัมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มิโสะราเมน ชิโอะราเมน เคอรร์ี่ราเมน เป็นตน้  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.30-15.30] 

เช้า บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ (SET BOX) 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเซะ 

10.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.30 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเท่ียวเต็ม 6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

26 – 31 มี.ค. 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.- 
07 – 12 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 
09 – 14 เม.ย. 63 

(วนัหยดุสงกรานต)์ 
60,900.- 60,900.- 59,900.- 8,900.- 36,900.- 

11 – 16 เม.ย. 63 
(วนัหยดุสงกรานต)์ 

62,900.- 62,900.- 61,900.- 8,900.- 38,900.- 

13 – 18 เม.ย. 63 
(วนัหยดุสงกรานต)์ 

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.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 


