
 
 
 

 

 
 

 

เทศกาลแสดงไฟสดุอลงัการ | หบุเขานรกจิโกกดุานิ | นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ 

ภเูขาไฟโชวะชินซนั | ฟารม์หมีสีน า้ตาล | คลองโอตารุโมอายแห่งเมืองฮอกไกโด | เมนปู ู3 ชนิด 
    

 

 

 

HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ไวท ์อิลลูมิเนชั่น 7วัน 5คืน โดยสายการบินไทย 

เดนิทาง ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพยีง  50,900.- 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) 
[TG670 23.55-08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริ เบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –  
ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – น่ังกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

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

เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหบุเขานรกนัน้ เพราะ
ที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบรเิวณที่มีควนัรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือ
เป็นแหล่งก าเนิดน า้แรแ่ละออนเซ็นท่ีมีชื่อเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หบุเขาจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กันภยัใหผู้ม้าเยือนดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลกึหอ้งน า้
จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ ) (TG670 23.55 – 08.20+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ – โกดงัอิฐแดง – นั่งกระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

วนัท่ี 3. ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ฟารม์หมีสีน า้ตาล - ทะเลสาบโทยะ - แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

วนัท่ี 4. โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คติาอชิิ - รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– เนินแห่งพระพทุธเจา้ –  

โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO  

วนัท่ี 5. ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – เมนปู ู3 ชนิด – ชอ้ปป้ิงทานกุิโคจิ  

- เทศกาลงานซปัโปโร ไวท ์อิลลมูิเนชั่น [Sapporo White Illumination] 

วนัท่ี 6. อิสระชอ้ปป้ิงเมืองซปัโปโร 
วนัท่ี 7. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG671 10.00 – 15.50) 



 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบ
เห็นไดจ้ากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยู่รมิเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่ารมิท่าเรือ  
ถนนหนทางที่กวา้ง รถรางเก่าและทางเดินเทา้ที่ปดูว้ยหิน ประกอบกบัเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายใหไ้ดย้ินทั่วเมือง  
เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณอ์ีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสินคา้ของเมือง  
แมอ้าคารท่ีเห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถกูสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถกูไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1970  
แต่ยงัคงเอกลกัษณแ์ละความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 

 
 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณข์องเมืองฮาโกดาเตะ 

(ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจดุชมวิวที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สดุของเมือง ท่ีมีน า้ทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้น 
เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค ่าคืนบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยิบระยบัและยงัถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์
ยามค ่าคืนอนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภเูขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กบั ภเูขาร็อคโกะ เมืองโกเบ) 



 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน –  
ฟารม์หมีสีน ้าตาล-ทะเลสาบโทยะ - แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้เลือกชมอาหารทะเลขึน้ชื่อของ

เกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปหูลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ท่ีมีทัง้แบบสดและแบบแหง้หรือจะเป็น
ผลไมข้ึน้ชื่อตามฤดกูาลและผกัพืน้เมืองหลากหลายชนิด 

 ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านีเ้ป็นที่นิยม
ในหมู่ผูร้กัการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปดว้ยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลกัษณแ์ละมีภูมิทศันอ์นัหลากหลายเมื่อครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวต่างชาติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท าให้วฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ 
ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยู่รมิเนินเขา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชมภูเขาไฟโชวะซินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนสุาวรียบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้มาใหมข่อง

ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกนันานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะชินซนั ดงัที่เห็นอยู่ปัจจบุนัอยู่ในความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น  
“อนสุรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ 



 
 ชมฟารม์หมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพนัธุห์มีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจา้หมี 

ตวัเล็กๆไปจนถึงหมีตวัโตนอ้งหมีที่นี่ไม่ดรุา้ยเพราะหมีที่นี่ไดร้บัการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคนท่านจะไดเ้ห็นภาพท่ีน่ารกั 
น่าเอ็นดู นอ้งหมีโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทัง้หลายดว้ย ขนมปัง 
และแอปเป้ิล ซึ่งจะมีจดุจ าหน่ายอาหารหมี 

 
 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง

ภเูขาไฟอสูรุะเบิด ตัง้อยู่ใกลก้บั ทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีม้ีความพิเศษตรงที่น า้จะไม่แข็งตวัใน 
ช่วงฤดหูนาวกลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได ้ 
(ยกเวน้ฤดูหนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวนัที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผูน้  า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นที่จดัการประชุม โดยพกักันที่โรงแรม
หรูระดบั 5 ดาวที่ตัง้อยู่ใกล้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี ้



 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั TOYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่4 

โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ –  
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - 
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 

ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี 
1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น  

โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องเมือง 



 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้
เรือ แต่ปัจจบุนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลกึแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีชื่อเสียงมากที่สดุของโรงงาน
แห่งนีก้็คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที่ยวดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกบัของฝากและบรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์ูนแมวชื่อดงั คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก
ซือ้สินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงในโอตารุ 
 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซปัโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando 

สถาปนิกชื่อดังชาวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนักมากถึง 1500 ตัน ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติที่
สวยงามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤด ูฤดหูนาวก็จะรูส้กึไดถ้ึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นบัไดว้่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีๆ
เรียกไดว้่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น าท่านชม โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai 
takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร ดา้นในมีรูปป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่าน
เรียงรายอยู่จ  านวนมาก 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่
ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จ ุ650 ที่นั่ง และ 
รา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถิ่นประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงใน MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – 
ร้านจ าหน่ายของฝาก – เมนูปู 3 ชนิด – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – เทศกาลงาน 
ซัปโปโร ไวท ์อิลลูมิเนช่ัน [Sapporo White Illumination] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ัง้อยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจา้ที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ง้  เริ่มตั ้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรส
และอื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย  

 ชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจาก
อาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาชเูซตส ์สหรฐัอเมรกิา ที่ใชอ้ิฐมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท  ามาจากหมู่บา้นชิโรอิชิและ
โทโยชิร่า ตึกนีผ่้านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่ท  าการหลังใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสูง 10 ชั้นตัง้อยู่ทาง
ดา้นหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี  พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี 
พ.ศ. 2512 



 
 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงานชอ็คโกแลตอชิิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปใหค้นที่ท่านรกัทาน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไมต้ิดมือ
กลบับา้นได ้

 ร้านจ าหน่ายของฝากของทีร่ะลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้
สินคา้ภายในรา้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ **  
 อิสระ ช้อปป้ิงถนนทานุกโิคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จดุเด่นของย่านนีค้อื

การสรา้งหลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายหุิมะ เขา้ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนีย้งั
มีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินคา้ก็มีทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนด ์ดงัอย่าง Uniqlo, 
New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น 
Donkiที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่องส าอางคใ์นราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็ มี
รา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 



 ซัปโปโร ไวท ์อิลลูมิเนชั่น [Sapporo White Illumination] นบัเป็นเทศกาลงานแสดงไฟประจ าฤดหูนาวของซปัโปโร โดยจดั
ขึน้ที่สวนโอโดริเป็นประจ าทุกปี ซึ่งภายในงาน มีการจดัแสดงชิน้งานมากมายหลากหลายแบบ ประดบัประดาไปดว้ยดวงไฟ
มากมาย ซึ่งในช่วงครสิตม์าสจะขยายเวลาเปิดไฟถึงเที่ยงคืนทีเดียว 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กัโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 อิสระช้อปป้ิงเมืองซัปโปโร 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านได ้อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านได  ้
ช้อปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนดด์ังของญ่ีปุ่ น หรือจะเป็นรา้น 100 เยน รา้น 
UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่ ถนนทานุกิโคจิ แหล่งที่ตัง้ของรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เช่น DONKY  
เปิด 24 ชม รา้น ABC รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางค ์JR TOWER แหล่งที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้
ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เช่น รา้น BIC CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล,เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์
รา้น 100 เยน รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนัน้บนชัน้ 10 ของตกึ ESTA ยงัมี พิพิธภัณฑ์

ราเมน เป็นแหล่งรวม ราเมนชื่อดงัทั่วทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่ ใหน้กัท่องเที่ยวที่ชื่ นชอบราเมนไดลิ้ม้รสชิมราเมน
จากเมืองต่างๆ ไดอ้ย่างจใุจ* เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 



 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชินชิโตเซะ 

10.00น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

  



 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ไวท ์อิลลูมิเนชั่น 7วัน 5คืน โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 02-08 ธ.ค. 62 
(ติดวนัหยุดวนัพ่อแห่งชาติ) 

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

วนัท่ี 23-29 ธ.ค. 62 
(ติดวนัครสิตม์าส) 

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

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 



2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมัดจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 



5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 
 

หมายเหต ุ
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 



4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


