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HANAMI IN SAPPORO HAKODATE  
จุดเด่น 

 

 ชมความมงามของ ทะเลสาบชโิกส ึ 

 ชม หบุเขานรก ที ่Jigokudani  

 ชม จดุชมวบิแบบพาโนรามาที ่Sailo Observation Point 

 ชม หอคอยโกเรยีวคาค ุเป็นหอคอยทีม่พีืน้ทีส่งัเกตกุารณ์ยาวถงึ 170 เมตร 

 ชม โกดงัอฐิแดงรมิน า้ ทียั่งคงสะทอ้นประวัตศิาสตรข์องฮาโกดาเตะอย่างใกลช้ดิ 

 ชม ความงามจาก ยอดเขาฮาโกดาเตะ Mt. Hakodate Ropeway  

 ชมและชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากนมโคสดที ่Milk Kobo สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต ิ

 ชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทีเ่กา่แกท่างประวตัศิาสตร ์ณ เมอืงโอตารุ  

 ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

 ชม โรงงานเป่าแกว้ Kitaichi Glass Otaru 
 ชมความน่ารักของตวัการต์นูชือ่ดงั คติตี ้ที ่รา้นกาแฟฮลัโลคติตี ้ 
 ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ ณ ยา่นใจกลาง เมอืงซปัโปโร ่ ยา่นทานุกโิกจ ิและ Mitsui Outlet 

 ผอ่นคลายกับ ออนเซน 
 

ชื่อโปรแกรม HANAMI IN SAPPORO HAKODATE   

จ านวน 6 วนั 4 คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG 670 23:45-08:30+1 

- / - / -  

D2 ชโิตเซะ - ทะเลสาบชโิกะส ึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - จุดชมวิว ิ

ทะเลสาบโทยะ 

- / L / D Toya Mansaikaku Hotel 

or SML 

D3 ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคาคุ - โกดังอฐิแดงรมิน ้า - น่ังกระเชา้
ขึน้เขาฮาโกดาเตะ 

B / L / - Route Inn Grandtia 
Hakodate or SML 

D4 รา้นขนมนมเนย Milk Kobo - คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรี - 

นาฬกิาไอน ้าโบราณ - โรงงานเป่าแกว้ 

B / L / - Karksa Hotel Sapporo 

or SML  

D5 ***อสิระเต็มวนั*** B / - / - Karksa Hotel Sapporo 

or SML 

D6 ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ   
TG 671 10:00-15:50 

B / - / -  
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ก าหนดการ
เดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

21:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบิน 

THAI AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ 

 

23:45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดย
เทีย่วบนิที ่TG670 

วนัที ่2 ชโิตเซะ - ทะเลสาบชโิกะส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- จดุชมววิทิะเลสาบโทยะ  

 
 

08:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบ

ชโิกะส ึShikotsu Lake เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่เกดิ
จากการปะทขุองภเูขาไฟครัง้ใหญ่ทีส่ดุครัง้หนึง่บนเกาะฮอกไก

โด ของญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตชิโิกะส-ึโทยะ ตัง้อยู่
ทีด่า้นตะวนัตกเฉยีงใตข้องเกาะฮอกไกโด มคีวามลกึเฉลีย่ 265 

เมตร จุดทีล่กึที่สุดลกึ 363 เมตร จัดเป็นทะเลสาบทีล่ ึกเป็น

อนัดบัสองในญีปุ่่ นรองจากทะเลสาบทะซะวะ มพีืน้ทีผ่วิมากเป็น
อันดับแปดในญีปุ่่ น และยังเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟทีใ่หญ่

เป็นอนัดบัสองในญีปุ่่ นรองจากทะเลสาบคซุะโระ รอบทะเลสาบ
มภีเูขาไฟสามลกู ไดแ้ก ่ภเูขาเอะนวิะทางทศิเหนือ ภเูขาฟปุปะ

ชแิละเขาทะรุมะเอะทางทศิใต ้ทะเลสาบแห่งนี้เกดิขึน้จากการ

ยุบตัวของแผ่นดินระหว่างภูเขาไฟทัง้สามในสมัยโฮโลซีน 
เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้ลกึ จงึมปีรมิาตรมากถงึ 3/4 ของทะเลสาบบวิะ ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น 

แมจ้ะมพีื้นทีผ่วิเพียง 1/9 ของทะเลสาบบวิะ และจากอัตราส่วนระหว่างพื้นทีผ่วิทีน่อ้ยกับความลกึมาก ท าให ้
อณุหภมูขิองน ้าในทะเลสาบคงทีไ่ดต้ลอดทัง้ปี จงึจัดเป็นทะเลสาบทีไ่มเ่คยมนี ้าแข็งทีอ่ยูเ่หนือสดุในญีปุ่่ น แหลง่

น ้าไหลเขา้สูท่ะเลสาบไดแ้ก่ แม่น ้าบฟิุเอะ โอะโคะทัมเปะ นินะรุ และฟุเระไน มแีหล่งน ้าไหลออกสายหลักคอื 
แมน่ ้าชโิตะเซะ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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ได เ้วลาน า
ท่านเดนิทางสู ่หุบเขาจโิกคุดาน ิJigokudani หรือเรียกอกีอย่างว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

Shikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกวา่หุบเขานรกนัน้เพราะทีน่ี่มทีัง้บอ่โคลน และบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตาม
ธรรมชาตกิระจายไปทัว่บรเิวณเสมอืนนรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนดิ

น ้าแร่และออนเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบอ่โคลนเดอืดตามธรรมชาต ิอดุมไปดว้ยแร่ก ามะถัน

ซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขา มีทางเดนิใหนั้กท่องเที่ยวไดช้ม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทาง หากเดนิไปเรือ่ยๆ จะพบกบั อโุอนุมะ ซึง่เป็นบอ่ก ามะถันขนาดใหญ ่มี

อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส และยังมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากมักแชเ่ทา้เพือ่เป็นการผ่อนคลาย เชือ่วา่ชว่ยในการ
รักษาโรคทีเ่กีย่วกับเทา้ไดเ้ป็นอย่างดอีกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชม หอชมววิไซโล Sailo Observation Point 

ท่านจะไดช้มทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามาไดอ้ย่างเต็มตา จากหอชมววิ สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถงึเกาะนาคาจมิะ เขาอุส ุเขาโชวะชนิซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็น 
และปากปล่องภูเขาไฟนิชยิามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น

เขาโยเทยซ์ึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทาง
ทศิตะวันตก รวมถงึเขารุซุตสชึริเิบ็ตส ึเทอืกเขานิเซโกะ เขา

คอมบ ุและภเูขานอ้ยใหญอ่ืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารอสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนกับการแช ่ออนเซน ตาม
อธัยาศยั 

 
ที่ พ ั ก  Toya Mansaikaku Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรยีวคาค ุ- โกดงัอฐิแดงรมิน า้ - น ัง่กระเชา้ข ึน้เขาฮาโกดาเตะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม หอคอยโกเรยีวคาคุ Goryokaku Tower Goryokaku เป็นป้อมปราการสไตลต์ะวันตกที่สรา้ง

เสร็จเมือ่เกอืบ 150 ปีกอ่น ทวิทศันม์มุกวา้งทีง่ดงามของพื้นทีท่ี่
มีรูปดาว และคูน ้าลอ้มรอบเผยโฉมใหก้ับผูม้าเยือนจากเวที

สงัเกตการณ์ของหอคอย Goryokaku ทีย่าว 107 เมตรซึง่ตัง้อยู่
ตดิกับป้อม คนู ้าลอ้มรอบดว้ยตน้เชอรร์ี่จ านวน 1,600 ตน้ท าให ้

จุดชมทวิทัศน์ของดอกเชอร์รี่ยอดฮอกไกโด เป็นจุดชมววิแห่ง

หนึง่ในฤดใูบไมผ้ลขิอง Goryokaku ในชว่งฤดรูอ้นคนู ้าลอ้มรอบ
ไปดว้ยพชืพรรณอันเขยีวขจซีึง่กลายเป็นฉากทีเ่ต็มไปดว้ยสสีัน

ของใบไมส้แีดงเขม้ในฤดใูบไมร้่วงซึง่ปกคลมุไปดว้ยหมิะในฤดู
หนาว ท าใหม้ทีวิทัศน์ทีส่วยงามมากส าหรับทกุฤดกูาล  ภายใน

ยังมีสนิคา้ใหคุ้ณไดเ้ลือกซื้อเป็นของที่ระลกึ นอกจากนี้ยังมี

กาแฟ และไอศครมีนุ่มๆ ใหไ้ดล้ิม้ลองอกีดว้ยซึง่ทา่นจะตอ้งตดิ
ใจ  

  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากนัน้น าท่าน

ชม โกดงัอิฐ
แ ด ง ริ ม น ้ า  

Red Brick 

Ware 
House ใ น ปี  

1859 ฮาโกดา
เตะไดเ้ปิดเป็น

ท่าเรือส าหรับ

การคา้ระหว่าง
ประเทศเป็นแห่งแรกของญีปุ่่ นพรอ้มกับ ทา่เรอืโยโกฮามา และ

ทา่เรอืนางาซากเิมอืงไดเ้จรญิรุ่งเรอืงจากการเป็นทา่เรอื ผูค้นและวัฒนธรรมมาขึน้ฝ่ังกอ่นจากไปเป็นจ านวนมาก 
โกดังกอ่อฐิแดงคาเนโมรทิีท่ าธุรกจิโกดังเป็นแห่งแรกในฮาโกดาเตะนี้ ยังคงสะทอ้นประวัตศิาสตร์ของฮาโกดา

เตะอย่างใกลช้ดิผ่านทางการท าธุรกจิโกดังสนิคา้ นอกจากนี้โกดังกอ่อฐิแดงคาเนโมริ ซึง่เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์
ของบรเิวณอา่วฮาโกดาเตะ ทียั่งคงหลงเหลอืภาพความทรงจ าเมือ่ครัง้ทีธุ่รกจิการขนสง่ทางทะเลเฟ่ืองฟ ูท าให ้

ผูค้นทีม่าเยอืนไดม้ชีว่งเวลาสดุวเิศษทีไ่ม่อาจลมืเลอืนได ้จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้ชมววิแบบพาโนรามาบน เขา

ฮาโกดาเตะ Mt. Hakodate Ropeway ซึง่เป็นจดุชมววิทีว่า่กนัวา่สวยทีส่ดุในฮอกไกโดคงไมม่ทีีไ่หนงดงาม
เกนิภาพววิพาโนรามาทีม่องลงมาจากเขา Hakodateyama อยา่งแน่นอน (ตดิอนัดบั 1 ใน 3 จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ

ในญีปุ่่ น อกี 2 แห่งคอื ภูเขา Inasa ทีเ่มอืงนางาซาก ิและ ภูเขา Rokko ทีเ่มอืงโกเบ) ทุกเย็นจะมผีูค้นต่างมุ่ง
หนา้ไปที ่Hakodate Ropeway เพือ่จับจองพืน้ทีข่ ึน้ไปชมววิแสงไฟทีป่ระดับประดาทั่วเมอืงฮาโกดาเตะราวกับ

ดวงดาวนับลา้นดวงทีส่รา้งความประทับใจ และตราตรงึทันทีท่ีไ่ดข้ ึน้ไปถงึยอดของภูเขา Hakodateyama ทีม่ี

ความสงูถงึ 334 เมตรจากพืน้ดนิ 
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Route Inn Grandtia Hakodate  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 
รา้นขนมนมเนย Milk Kobo - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน า้โบราณ - โรงงาน

เป่าแกว้ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะรา้นขนมดังทีใ่ครไดม้าเยือนฮอกไกโดโดยเฉพาะ
แถบ Niseko แลว้ จะตอ้งมาชมิขนมที่นี่ Milk Kobo ซึง่เป็น

รา้นดงัประจ าเมอืงของทีน่ี่ โดยเริม่ท าฟารม์โคนมและผลติภัณฑ์

ต่างๆตั ้งแต่ปี  1997 Milk Kobo เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาต ิทีป่ระกอบไปดว้ยรา้นขายขนม นม ผักสดจากฟาร์ม 

และรา้นอาหารฝร่ังจากผลติภัณฑ์ ออร์แกนิค ชือ่ Prativo นม 
โยเกริ์ต ไอศกรีม ซอฟทค์รีม โรลเคก้และชูครีม ทีอ่ัดแน่นไป

ดว้ยไส ้ลว้นเป็นสนิคา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งลิม้ลอง วตัถดุบิมาจาก
นมโคสด จากTakahashi Farm น ามาแปรรูปเป็นสนิคา้สดใหม่

ในทุกๆวัน บรรยากาศโดยรอบเต็มไปดว้ยทุ่งโล่ง และมองเห็น

ภูเขาโยเทออิย่างชดัเจน ฟางมว้นขนาดใหญ่และรถแทรคเตอร์
คอืจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรูปอยา่งมาก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จ าก นั้ น น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงโรแมนตกิทีค่วบคูไ่ปกับความเกา่แกแ่ละความส าคัญทางประวตัศิาสตร ์น าทา่น

ชม คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มตอ่กับอา่วโอตารุ ในสมัยกอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับ
ยุคอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือบรเิวณปากอ่าว ซึง่ในยามค า่คนืคลองแห่งนี้ไดรั้บค าขนานนามวา่เป็นจุดทีโ่ร

แมนตกิทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคารเกา่แกส่องชัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จาก

อิฐแดง แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สรา้งขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก ่และควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิอง

ชาต ินาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยู่เพียง 2 
เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า มีเสยีงดนตรีดังขึน้

ทุกๆ 15 นาท ีเหมือนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรือนทีแ่คนาดา พา

ท่านเดินทางไปยัง โรงงานเป่าแก้วคิตะอิจ ิ โอะโตะรุ  
Kitaichi Glass Otaru ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี1901โดยในช่วงแรก

เป็นโรงงานผลติตะเกยีงน ้ามัน ต่อมาก็หันมาผลติทุ่นลูกแกว้ 
ชาวประมงใช)้

ในการถ่วงอวน
( จั บ ป ล า  ที่

ก า ลั ง เ ป็ น ที่

นิยมอยู่ในขณะนัน้ ธุรกจินี้ท าไดด้จีนท าใหก้จิการเจริญเตบิโต
เป็นอย่างมากซึง่ถา้พูดถงึแกลเลอรี่ และรา้นขายเครื่องแกว้ใน

โอะตะรุ คงไม่มใีครไม่รูจั้กรา้นนี้เป็นแน่ เป็นรา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและ
ไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั ้งคนญี่ปุ่ นและ

ชาวต่างชาติ ต่อดว้ย ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตี้ ท่านจะ

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์นูแมวชือ่ดัง คติตี ้
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั Karaksa Hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ***อสิระเต็มวนั*** 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระเต็มวนั ใหท้า่นไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วสมัผัสบรรยากาศ ซปัโปโร และชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มอิม่ หรอืถา้หาก

ทา่นตอ้งการทีจ่ะสมัผัสเมอืงซัปโปโรแบบมุมสงูๆ ก็ตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจดุชมววิของเมอืงจากระดับความ
สงูถงึ 160 เมตร ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700เยน เป็นสถานทีด่งึดูดใจทีร่วมทัง้หา้งสรรพสนิคา้

ศูนยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน JR TOWER อยู่ตดิกับสถานี

รถไฟ JR และรถไฟใตด้นิ ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ในการทอ่งเทีย่วหรอื
การเลือกซื้อสนิคา้ ท่านสามารถน่ังรถรางชมเมืองซัปโปโระ 

ดว้ยตัวเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ สามารถเลอืกเทีย่วไดใ้น 
1  วั น  ห า ข ้อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ที่  http: / / www. japan-

guide.com/e/e5300.html  
ศาลากลางจงัหวดั หรอื ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็น

อาคารที่สรา้งในแบบของอเมริกัน ที่เรียกว่า Neo Baroque 

สรา้งปี 1888 เพือ่เป็นศาลากลางของฮอกไกโด มาเป็นเวลา 80 
ปี ซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งดว้ยอฐิแดง ปี1969 ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญั  
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หอนาฬิกา
ซปัโปโร Sapporo Clock Tower ซึ่งเป็นโรงฝึกหัดของ

มหาวทิยาลัยฮอกไกโด ใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอโดริ ซึง่ตัง้อยู่
ใจกลางเมอืงซัปโปโร ยาว 1.2 กม.เป็นทีพั่กผ่อนของประชาชน

และเป็นสถานทีใ่ชจั้ดงานเทศกาลหมิะดว้ย  

สวนโอโดร ิOdori เป็นสวนสาธารณะทีต่ัง้อยูใ่นใจกลางของ มี
ตน้ก าเนดิมาจากการทีเ่ด็กนักเรยีนชัน้มัธยมตน้และมัธยมปลาย

ในซัปโปโรแกะสลักรูปปั้นน ้าแข็ง 6 ตัวไวท้ีส่วนโอโดริ เมื่อปี
ค.ศ.1950 (ปีโชวะที่ 25) ปัจจุบันกลายเป็นงานเทศกาลฤดู

หนาวขนาดใหญ่ งานหนึง่ของซัปโปโรทีม่ผีูเ้ขา้เยีย่มชมกวา่ 2 

ลา้นคนทัง้ในและต่างประเทศที่ 1 ~ 12 โจเมะของโอโดริ 
ประมาณ 1.5 ก.ม. จะมปีระตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรียงรายอยู่ 

ตอนกลางคนืมกีารสอ่งไฟดว้ยที ่11 โจเมะซึง่มกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัิน้ จะมทีมีจากประเทศ
ตา่งๆ ทั่วโลกเขา้ร่วมประกวด สามารถชมขัน้ตอนการแกะสลักไดร้ะหวา่งทีม่กีารจัดงาน สถานทีจั่ดงานซโึดมนัน้

จะมสีไลเดอรข์นาดยักษ์ และจัดกจิกรรมทีส่ามารถสมัผัสกับหมิะไดท้ีส่ถานทีจ่ัดงานซซุุกนัิน้ ทา่นจะสนุกสนาน
กบัการประกวดการแกะสลกัน ้าแข็ง สอ่งไฟ และแทง่น ้าแข็งไดง้านเทศกาลหมิะซปัโปโร  

ศาลเจ้าฮอกไกโด Hokkaido Shrine เป็นศาลเจา้ของ

ศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 
1871 ยุคเริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทัง้หมด 4 

องค ์จากศาลเจา้มพีื้นทีเ่ชือ่มต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม ้
ผลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอ้น วันที่ 14-16 

มิถุนายนของทุกปี  จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ 

Sapporo Matsuri ซึง่จะแหข่บวนไปตามถนน  
ทานุกโิคจ ิTanuki Koji ถนนคนเดนิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงเกา่แก่

ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของ
ฝากจากฮอกไกโดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นทอดยาว

กว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโรเชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับทุก

สภาพอากาศตัง้แต่เขตนิช ิ 1 โจเมะจนถึงนิช ิ7 โจเมะ จึง

สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะ แสงแดดถอื
ก าเนิดตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เมือ่รัฐบาลเมจกิ าหนดใหซ้ัปโปโรเป็น

เมอืงบกุเบกิของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจทิี ่2) โดยเริม่มี
การสรา้งรา้นคา้และรา้นอาหารขึน้บริเวณเขต 2-3 โชเมะใน

ปัจจุบันและถูกเรียกว่า ทานุกโิคจ ิในช่วงปีเมจทิี ่6 ในชุมชน

รา้นคา้มีรา้นทัง้เก่า และใหม่สลับสับเปลีย่นเขา้มาทัง้รา้นขาย
ของทีร่ะลกึ รา้นคาราโอเกะและอืน่ๆ เป็นตน้ มนัีกทอ่งเทีย่วมา

จับจ่ายใชส้อยมากมายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เต็มไปดว้ยความ
คกึคกัมชีวีติชวีา และไดพ้บไดเ้จอสิง่ใหม่ๆ  ทกุครัง้ทีม่าเดนิ 

Mitsui Outlet Park Sapporo ทีน่ี่จะมสีนิคา้แบรนดเ์นมให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย รวมทัง้รา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ
หลายสไตล ์ฯลฯ เปิดท าการ 09.00-18.00 น. หลงัจากชอ้ปป้ิง

กันอย่างจุใจแลว้ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางกลับซัปโดปโรเพื่อ
รับประทานอาหารค า่ 

 
เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Karaksa Hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
10:00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG671 

 
15:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  เมษายน 

04 เม.ย. 61 - 09 เม.ย. 61  55,900 55,900 53,900 9,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวร์ส่วนที่
เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ
ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม. ญีปุ่่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่

ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นตดิดา่นตม. ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
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 ค่าอัตราเขา้ชม

สถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน   
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่
อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
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5. เมือ่ท่านไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่น

รับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 15,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 

การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม
ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
   


