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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(เมเป้ิล 1) ฮอคไกโด ฮาโกะดาเตะ โอตารุ  5D 3N ต.ค. เร่ิม 44,900 TG (TS) 

เยือนญี่ปุนดนิแดนอาทติยอทัุย ตอนรับฤดูใบไมรวงสุดโรแมนติค 5 วัน 3 คนื 
เที่ยวครบไฮไลท ฮอคไกโด ฮาโกะดาเตะ โอตาร ุ โนโบริเบทสึ 
ชมใบไมเปลี่ยนสทีีอ่ทุยานแหงชาติโอนมุะ นัง่กระเชาสูภูเขาไฟอุส ึ

พิเศษ !!! บุฟเฟตขาปูยักษ พักออนเซน 1 คนื 
 บนิตรงโดยสายการบนิไทย TG (สะสมไมล 50%) 

 

 
กําหนดการเดนิทาง  
 14-18 ต.ค. (วันคลายวันสวรรคต ร.9) ราคา 45,900.- 
 4-8 ต.ค.  (เต็มแลว)    ราคา 44,900.- 
 21-25 ต.ค. (วันปยมหาราช) (เตม็แลว) ราคา 45,900.- 

      
คอนเฟิร์มเดนิทาง 

15 ท่าน 
ไม่บังคบัทปิ 

ไกด์ / คนขบัรถ 
ม ีWIFI บนรถบัส 
ตลอดการเดนิทาง 

นํา้ดืม่ 1 ขวด / ทริป ประกนัอบุัติเหตุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

วนัท่ี กําหนดการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ (เกาะฮอกไกโด) 
(23.45 – 08.40)   ✈  

2 
ชิโตเซ – โนโบริเบทสึ – บอโคลนจิโกคุดานิ (ใบไมเปลี่ยนส)ี –ฮา
โกดาเตะ – อาคารโกดงัอิฐแดง – ถนนชอปปงโมโตมาชิ –ภูเขา
ฮาโกดาเตะ (Night View) 

-  
SMILE HAKODATE 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – อุทยานแหงชาติโอนุมะ 
(ใบไมเปลี่ยนส)ี – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – 
ฟารมหมีสีน้ําตาล – ออนเซน    

   
HOTEL 

HOTEL HANABI TOYA 
OR SIMILAR 

4 
โทยะ – คลองโอตาร ุ– ถนนซาไคมาจิ – พพิิธภัณฑเครื่องแกว
และกลองดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ศาลเจาฮอก
ไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ – ชอปปงยานซึซึกิโนะ 

  - SMILE HOTEL PREMIUM 
SUSUKINO OR SIMILAR 

5 สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (10.30 – 15.30) 

✈ - -  

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอียดการเดนิทาง 
 

วนัที่หนึง่ กรงุเทพ ฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชโิตเซ (เกาะฮอกไกโด)   
20.00 พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ... ชั้นระหวางประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเตอร C (ใกลกับประตูทางเขา

หมายเลข 2)  พบกับเจาหนาท่ีท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
หมายเหต ุ: เคานเตอรเชค็อินปดบรกิารกอนเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมมปีระกาศเตอืนผูโดยสารขึน้เครื่อง 

ดังนั้นผูโดยสารจาํเปนตองพรอม ณ ประตขูึน้เครื่องกอนเวลาเครือ่งออกอยางนอย 1 ชั่วโมง 
23.45 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาทองถ่ินตางจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง ชิโตเซ – โนโบริเบทสึ – บอโคลนจิโกคุดานิ (ใบไมเปลี่ยนสี) – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนน      
ชอปปงโมโตมาชิ –ภเูขาฮาโกดาเตะ (Night View) 

08.40 ถึงสนามบินชิโตเซ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุน ถือวาเปนเมืองใหญอันดับที่ 5 ของญ่ีปุน และเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา
เมือง  

 
จากนั้น นําทานเดินทางสู “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีชื่อเสยีงดานบอน้ําพุรอนประจําภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนําทานชม

ความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เปนหุบเขาท่ีงดงาม ตั้งอยูเหนือยานบอน้าํรอนโน
โบริเบทสึ เปนบอโคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดสรางสรรคขึ้นอุดมไปดวยแรกํามะถัน ซ่ึงเกิดจากความรอนใตพิภพ
เผาผลาญกํามะถันแลวพวยพุงขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเปนแอง พรอมท้ังรอบ ๆ หุบเขามีตนใบไมหลายหลายท่ี
กําลังเปลี่ยนสีสลับ แดง สม เหลือง กันอยางลงตัว อิสระใหทานไดเดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู
กบัสภาพอากาศ) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 
จากนั้น นําทานเดินทางสูเมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยูทางดานทิศใตของเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุงเรืองที่สุดจนไดชื่อวา

เปน “ประตูสูฮอกไกโด” นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่ผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมญ่ีปุนและตะวันตก ... จากนั้น
นําทานเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรือ “Kanemori Red Brick Warehouse” โกดังเการิมทาเรือเมืองฮาโก
ดาเตะ ท่ีสรางตามแบบตะวันตกดวยอิฐแดง ในป ค.ศ. 1859 ทาเรือฮาโกดะเตะเปดทําการเปนหนึ่งในทาเรือ
คาขายระหวางประเทศแหงแรกของญี่ปุน แตปจจุบันโกดังจํานวน 5 หลังถูกดัดแปลงใหกลายเปนรานคาของท่ี
ระลึก รานอาหาร และ รานขายของท่ีระลึก โรงเบียร และอื่น ๆ ดานท่ีหันออกทะเลจะเขียนปายตัวโต ๆ วา  
BAY จัดเปนยานชอปปงท่ีตกแตงเอาไวอยางสวยงาม นาเดินเลนชิลล ๆ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินกินลม
ชมวิวรอบบริเวณนี้ ประกอบกับเพลงท่ีเปดทางเสียงตามสาย ใหไดยินท่ัวเมือง เสริมบรรยากาศใหฮาโกดาเตะ
เปนเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก สวนพื้นท่ีดานหลังโกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลงใหกลายเปนแหลงชอป
ปงในชื่อ “ฮาโกดาเตะ แฟคตอรี่” (Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ในสมัยเมจิอาคารดานหนา
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ของหางสรรพสินคาเคยเปนที่ทําการไปรษณีย สรางขึ้นในป ค.ศ. 1911 จากนั้นในป ค.ศ.1962 ท่ีทําการไปรษณีย
จึงยายไป ... ปจจุบันไดถูกดัดแปลงใหเปนแหลงชอปปงท่ีมีท้ังรานทําเครื่องแกว กลองดนตรี รานอาหารโรง
เบียร รานขนมหวาน รานขายของที่ระลึก และ อ่ืนๆ อีกมากมาย …  

จากนั้น นําทานเขาสู “ถนนชอปปงโมโตมาชิ” ( Motomachi Shopping Street) เปนซอยเล็ก ๆ ในรมที่ยาวมาก ๆ 
ขนานไปกับทางรถไฟ มีรานขายของยาวตลอด 2 ขางทาง อาคารตกแตงสไตลตะวันตก มีสินคาหลากหลาย
ประเภทตั้งแตเครื่องใชไฟฟาของท่ีระลึก เคร่ืองสําอางค คาเฟ เบเกอร่ี รานอาหาร รานขนม และท่ีเยอะท่ีสุด
เห็นจะเปนเสื้อผานั่นเอง อยูใกลๆกับยานไชนาทาวน นานกิงชิมะ 

ค่าํ          รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนั้น นําทานขึ้นกระเชาสู “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศนยามคํ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดดวยความสูง 334 

เมตร ... ทานจะไดสัมผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามคํ่าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงรายเปลงแสง
ระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซ่ึงนับวาเปนไฮไลทของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

ที่พกั : SMILE HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วนัที่สาม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – อุทยานแหงชาตโิอนมุะ (ใบไมเปลี่ยนส)ี – ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟ

อสุซึนั (เคเบ้ิล) –ฟารมหมสีนี้าํตาล – ออนเซน 
เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 
จากนั้น นําทานเดินทางชม “ตลาดเชาฮาโกดาเตะ” ณ หัวมุมถนนใกลกับสถานีฮาโกดาเตะ คุณจะพบฮาโกดาเตะ อา

สะอิจิ(ตลาดเชา) อันแสนพลุกพลานที่คอยย่ัวยวนนักทองเที่ยวใหเขาไปเลือกซื้อของสด ๆ ชั้นดีจาก ฮาโกดาเตะ
ตลาดเชาเร่ิมเปดขายแตเชาตรูตั้งแตเวลาตีหา (หกโมงเชาหากเปนฤดูหนาว) และปดเวลาเที่ยง อาหารทะเล ผัก
ผลไมและขนมหวานเปนเพียงสวนหนึ่งของของกินท่ีวางขายเทานั้น เพลิดเพลินไปกับการซ้ือของท่ีตลาดและ 
อยาลืมแวะไปดูปูและหอยเปน ๆ ในตูขนาดยักษ 

จากนั้น นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติโอนมุะ” เพื่อชมความงามของใบไมเปลี่ยนสี ของใบไมระหวางทางสลับสีแดง
สมกันอยางสวยงาม (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) อุทยานแหงชาติโอนุมะเปนสวรรคของคนรักธรรมชาติซ่ึงอยูหาง
จากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเทานั้น หากเดินทางดวยรถไฟ ดวนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซ่ึงเปนภูเขาไฟท่ี
ยังคุกรุนอยูตั้งตระหงานอยูทามกลางทะเลสาบสามแหงที่เต็มไปดวยเกาะใหทานเก็บภาพความประทับใจอิสระ
ตามอัธยาศัย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 
 

จากนั้น นําทานเดินทางสู “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หนึ่งในทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของญ่ีปุน 
ตั้งอยูภายใน “อุทยานแหงชาติชิค็อทสึ – โทยะ” ทะเลสาบแหงนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหลาย
แสนปท่ีแลวโดยพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงต่ําโดยมีปากปลองภูเขาไฟบางแหงท่ียังคงคลุกกรุนอยู โดยสังเกตุได
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จากไอน้ํารอนท่ีพุงออกมาเปนควันขาวใหไดเห็น ทะเลสาปแหงนี้มีลักษณะกลม เสนรอบวงประมาณ 40 
กิโลเมตร และยังมีจุดเดน คือมีเกาะท่ีผุดขึ้นกลางทะเลสาบ ...  

จากนั้น นําทานเปลี่ยนบรรยากาศเปนการ “นั่งกระเชาไฟฟา” สู “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออํานวย) ท่ีไดชื่อวาเปนภูเขาไฟที่ระเบิดบอยที่สุดในญี่ปุนในชวง 100 ปท่ีผานมา และเปนจุดศูนยกลางท่ีทําให
เกิดทะเลสาบโทยะและพบวา ภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเปนระยะทุก 20-50 ป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศนของพื้นท่ีแถบนี้อยูอยางตอเนื่องจนกระท่ังเกิดการระเบิดครั้งใหญในป พ.ศ. 2486 ทําใหเกิด “ภูเขาไฟ  
โชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปจจบุันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแลว แตยังมีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยก
แตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความรอนสูงมาก เปนยอดเขาท่ีหิมะไมอาจปกคลุมไดในฤดูหนาว ... อิสระใหทาน
ได ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศนในอีกรูปแบบหนึ่ง 

จากนั้น นําทานชมแหลงอนุรักษ “หมีสีน้ําตาล” พันธุหมีท่ีหาไดยากในปจจุบัน ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะ
ซาคาริน และหมูเกาะคูรินเทานั้น ใหทานไดตื่นตากับความนารักของนองหมีตัวเล็กท่ีมีอายุ ตั้งแต 2 ขวบจนถึง
หมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรูท่ีทําทาทางตลก ๆ ใหทานชม เชน ยกมือไหวขอ หรือ นอน
ยกขารอขอแอปเปล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการไดกินแอปเปลหรือคุกกี้  อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ความนารักของเหลาหมีสีน้ําตาล พรอมบันทึกภาพความนารักตามอัธยาศัย ... สมควรแกเวลานําทานเดินทาง 
เขาโรงแรมท่ีพัก 

ค่าํ          รบัประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 พรอมเสิรฟทานดวยเมนพูิเศษ “บุฟเฟตปูยักษ” ใหทานไดล้ิมรสปูน้ําเย็นแหง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรับการ

กลาวขานจากนักโภชนาการญ่ีปุนวาเปนปูน้ําเย็นท่ีเนื้อมีรสชาติอรอยท่ีสุดและมีเนื้อท่ีนุมนารับประทานใหทาน
ไดอ่ิมอรอย“แบบไมอั้น” 

ท่ีพกั : HOTEL HANABI TOYA หรือเทียบเทา 
 ^_^ หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ “การอาบน้ําแรธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร

สไตลญ่ีปุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเร่ือง โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง 

 
วันที่สี่ โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑเครื่องแกวและกลองดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต –       

ซัปโปโร – ศาลเจาฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ – ชอปปงยานซึซึกิโนะ 
เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

 
จากนั้น นําทานออกเดินทางสู “เมืองโอตารุ” ศูนยกลางการคาทางน้ําท่ีโดดเดนท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวางทาง

ทานจะไดเพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายของญ่ีปุน ... 
ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองท่ีทานจะไดซึมซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวาเดินอยูในเมืองเวนิส นํา
ทานแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ ซ่ึงในสมัยกอนประมาณ ค.ศ. 
1920ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟองฟู คลองแหงนี้ไดถูกใชเปนเสนทางในการขนสงสินคา จาก
คลังสินคาในตัวเมืองโอตารุออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน พรอมถายรูปตามอัธยาศัยกับ
อาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม ...  

จากนั้น นําทานเดินสู “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยานชอปปงสําคัญของเมืองตั้งอยูไมไกลจากคลองโคตารุ 
ซ่ึงเปนท่ีตั้งของ “รานเครื่องแกว” “พิพิธภัณฑกลองดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” นอกจากนี้ตลอดท้ัง
สองขางทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปดวยรานคาขายขนมแสนอรอยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO 
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ท่ีมีขายเฉพาะที่โอตารุ เคก และขนมอันเล่ืองชื่อตางๆมากมาย ของท่ีระลึก และรานอาหาร รานกาแฟ ใหทาน
เดินชมไดตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําทานถายรูปเปนท่ีระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ท่ีเหลืออยู
เพยีง 2 เรือนบนโลกเทานั้น ... ซ่ึงเปนของขวัญจาก เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนนาดา มอบใหกับเมืองโอตารุ 
โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที  และจะพนไอน้ําออกมาทุก ๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีก
เรือนท่ีลอนดอน ... อิสระใหทานเดินชมไดตามอัธยาศัย พรอมนําทานชื่นชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ
เครื่องแกวและกลองดนตรี” ทานจะได ตื่นตากับเคร่ืองประดับและตกแตงท่ีทํามาจากแกวมากมายหลากหลาย
รูปแบบท่ีงดงามย่ิงนัก หรือจะเลือกชม “กลองดนตรี” รูปแบบตาง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพรอมทั้งชม 
“การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกวดวยชางผูชํานาญการ ... อิสระใหทานได  “เลือกซื้อเลือกชม” สินคาท่ีผลิตจาก
เครื่องแกวตาง ๆ ติดไมติดมือฝากคนทางบาน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 
จากนั้น นําทานเดินทางสู “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคาขึ้นชื่ออีกอยางของฮอกไกโด เนื่องจากเปนแหลงเพาะพันธุ    

“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายท่ัวท้ังเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติทําให “ช็อกโก
แล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกลอมไมแพช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอรแลนดเลยก็วาได ภายในโรงงานแหงนี้
มีการจัดแสดงอุปกรณการผลิตตั้งแตยุคแรกเร่ิม แบบจําลองโรงงาน ทานจะไดชมขั้นตอน กระบวนการการ
ผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจ 

จากนั้น สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยกลางความเจริญอันดับ 5 
ของญ่ีปุน ผังเมือง ซัปโปโร มีลักษณะคลายตารางหมากรุกซ่ึงแตกตางจากบรรดาหมูบานและเมืองท่ัวไปใน
ญ่ีปุนซ่ึงไดรับคําแนะนําาและพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกันดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเปนสี่เหลี่ยมผืนผา
ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา ... เพื่อนําทานเดินทางสู  “ศาลเจาฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจาซปั
โปโร” เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษาใหชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันปดังเชนภูมิภาคคันโต แต
ท่ีนี่ก็เปนท่ีสําหรับใหคนทองถ่ินไดกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสิงสถิตอยู ณ ศาลเจาแหงนี้เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
สืบไป 

จากนั้น นําทานสู “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเปนสองฝง คือทางทิศ
เหนอืและทิศใต มีท่ีจอดรถกวางประมาณกิโลมตรครึ่ง กินพื้นท่ีถึง 12 บล็อคของเมืองในชวงฤดูรอนจะเปนพื้นท่ีสี
เขียวท่ีงดงาม และชวงตนเดือนกุมภาพันธจะเปนสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ ดานทิศตะวันออกของสวน
โอโดริ เปนท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอรซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดานบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแหงนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ีความสูง 90 เมตร ในชวงกลางคืน
ทาวเวอรจะเปดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เปนสถานท่ีท่ีนาสนใจอีกแหงหนึ่งของซัปโปโร (ไมรวมคา
เขาชม) 

จากนั้น นําทานเดินทางสูยานชอปปงและแหลงบันเทิงขนาดใหญท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีรานคา มากกวา 
4,500 รานใหทานไดเลือกจับจายซื้อของมากมาย เชน ราน Big Camera จําหนายกลองดิจิตอล เครื่องใชไฟฟา
และอิเล็คทรอนิคส ราน 100 เยนราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟชั่นวัยรุนราน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและ
เครื่องสาํอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

*** เพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา อาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศยั ... ใหทานไดเลอืกชมิรานอรอยจากรานคาตาง 
ท่ีพกั : SMILE HOTEL PREMIUM SUSUKINO หรือเทียบเทา 
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วนัที่หา ซปัโปโร – สนามบนิชิโตเซ – กรุงเทพ ฯ สนามบนิสวุรรณภมิู ( 10.30 – 15.30 ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเรยีบรอย เพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ) 
จากนัน้ สมควรแกเวลานาํทานเดนิทางสู “สนามบนิชโิตเซ” 
1030 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเซ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบนิ TG 671 
1530 ถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน 
*** หมายเหต ุรปูภาพประกอบสถานที่ทองเที่ยวนี้ ใชเพือ่การโฆษณาเทานัน้ *** 

 
 
 
 
 
 

 
 

อัตราคาบรกิาร  14 – 18 ตลุาคม 2562 (วันคลายวันสวรรคต ร.9) 
ผูใหญ ทานละ                                                                      45,900.- บาท 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 1 ทาน)                            ทานละ 41,900.- บาท 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน มเีตยีงเสรมิ)              ทานละ 41,900.- บาท 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสรมิ)           ทานละ 34,900.- บาท 
 

คาพกัเด่ียวเพิม่ ทานละ 6,000 บาท // มตีั๋วแลว ลดทานละ 15,000 บาท 
***กรุณาอานเงื่อนไขดานลางกอนชําระมัดจาํทุกครัง้ 

และรบกวนสงสาํเนาพาสปอรตกอนการเดนิทาง 15 วนันะคะ*** 
อตัราคาบรกิารนีร้วม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  
2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดยีวกัน 
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบไุวในรายการ 
4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปขึน้ไป คาประกนัอบุตัเิหตรุะหวางการเดนิทาง 50%) 
อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษเีช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. คาธรรมเนียมวีซาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน ณ วนัที่ 1 ก.ค. 56) 
 

 
 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อทองเท่ียวหรือสํารวจเสนทางเทานั้น หากทาน
ถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลที่อยู
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของทางบรษิทั ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะคนืคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้นแกทาน 
*** 

***หนังสอืเดนิทางตองเหลืออายกุารใชงานไดไมนอยกวา 6 เดอืน*** 
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เง่ือนไขการชาํระเงนิ  สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท    
  ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดนิทางอยางนอย 14 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีชําระดวยบตัรเครดติ มคีาธรรมเนยีมรูดบตัร 3 % จากยอดที่ทําการรดู 
ทางบรษิทัเอฟวนีิว ฯ ไมมนีโยบายใหทานชาํระเงินผานการโอนเงนิเขาบัญชธีนาคารสวนบุคคล 

ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภัยในการชาํระเงนิของทานเปนสาํคญั 
หมายเหต ุ ทานท่ีตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 
 
การยกเลกิและคนืคาทัวร 
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากท้ังหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
6. ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีนั่งกับ

สายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด 
ไมวายกเลิกดวยกรณีใด ๆ 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINEID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

7. กรณีท่ีทานมีความประสงคจะยื่นวีซา และฟงผลวีซาหลังจากวันท่ีทางบริษัท ฯ ไดดําเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแลวถาวีซา
ไมผาน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจะขึน้อยูกับราคาตั๋วเคร่ืองบินในแตละ
กรุป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณใีด ๆ ท้ังสิ้น 

หมายเหต ุ
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปญหาการจราจรอุบัติเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อัตรา
แลกเปลี่ยน หรอืปญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแกไขและคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
ท่ีสุด 

2. ทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเม่ือทางสายการบิน
และโรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนั้นใหแลว 

4. บริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ
โจรกรรมและอุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจดัที่นั่งบนสายการบิน หากลูกคาในกรุปสงเลมพาสปอรตไมถึง 15ทาน ทางสายการ
บินไทยจะไมรับจัดที่นั่งลวงหนา (PRE CHECK IN) อาจตองนั่งแยกกันทั้งกรุป แตทางบริษัทจะพยายามจัดใหสมาชิกแต
ละบานไดนั่งดวยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไมรับจองท่ีนั่ง  LONG LEG ทุกกรณ ี

6. หากทานท่ีตองออกตั๋วเคร่ืองบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

7. สําหรับการเดินทางชวงปใหม เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วันหยุดญ่ีปุน อาจเจอปญหารถติด คนแนนตามสถานที่
ทองเท่ียวตาง ๆ รานอาหารคนเยอะ หรือในชวงฤดูหนาวฟามืดเร็ว รวมถึงชวงปใหมรานคาจะปดบางสวน รานอาหาร
ปดเร็วกวาปกติ ขอใหทานทําความเขาใจกอนจองทัวร 

8. เนื่องจากโรงแรมในญ่ีปุนหองพกัมีขนาดคอนขางเล็ก เรียนแนะนําวาใหจองหองพักสาํหรับ 2-3 คน / หอง หากทาน
จองหองแบบเด็กไมเสริมเตียงแลวตองการเปลี่ยนภายหลังอาจไมมีหองวาง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา 

9. โรงแรมในญี่ปุนไมมีบริกรยกกระเปา ขอความรวมมือจากทุกทานดูแลกระเปาของตัวทานเอง บางโรงแรมท่ีอยูใน
เมือง ถนนคอนขางแคบ รถบัสไมสามารถจอดหนาโรงแรมไดจาํเปนตองลากกระเปาไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือมากกวา  6 เดือน 
11. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัท ฯ แลว ทางบริษัท ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงตาง ๆ ท้ังหมด 
...โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทกุครัง้เพื่อประโยชนแกตวัทานเอง... 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร             
              
               
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู             ไม่ทานสตัวปี์ก         ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
 

    
 

เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป ขอบคณุทุกทานที่ใหเกียรติใชบริการ


