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เดนิทางโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES โหลดกระเป๋า 
ได ้23 กโิลกรมั บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 

 ชม หมูบ่า้นนนิจา ศนูยค์วามเจรญิรุง่เรอืงของยคุเอโดะ 
 ชม สวนหมโีชวะชนิซงั สามารถพบไดท้ีเ่กาะฮอกไกโดเทา่น ัน้ 
 หบุผานรกจโิกกดุาน ิหรอืหบุเขานรกของฮอกไกโด 
 พลาดไมไ่ดก้บั พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ / พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
 ชมวธิกีารผลติขนมชือ่ดงั Shiroikobito ที ่โรงงานช็อคโกแล็ตอชิยิะ  
 ภเูขาโมอวิะ (รวมกระเชา้) ทา่นสามารถชมววิบนฮอกไกโดจากมมุสงู 
 ฟรอีสิระ 1 วนั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
 พเิศษ!!! แชน่ า้แรอ่อนเซ็น + บฟุเฟตข์าปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ 

ญีปุ่่ น ฮอกไกโด ซปัโปโร  6 วนั 4 คนื 
เดนิทาง 19 – 24 ตลุาคม 59 (วนัปิยมหาราช) 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ 

 
 20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาเตอร.์......   

ของสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง  

23.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชติชิโิตเสะ โดยเทีย่วบนิที ่HB7904 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – หบุผานรกจโิกคดุาน ิ– หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจดิาเอะมรุะ  

ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล – แชน่ า้แรอ่อนเซ็น 

 
07.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเขา้สูต่วัเมอืง  
จากนัน้น าทา่นไปเทีย่ว หบุผานรกจโิกคดุาน ิ  เป็นแหลง่อาบน ้าแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงของฮอกไกโด หรอื
หบุเขานรกฮอกไกโด เพราะมคีวันพวยพุง่ออกมาจากใตภ้ภิพมากมายตลอดเวลา ท าใหค้น
จนิตนาการวา่สถานทีน่ีเ้ปรยีบเสมอืนกบันรก และยงัมกีารระเบดิปะทขุองควันอยูต่ลอดเวลา น่าตืน้ตา
ตืน่ใจเป็นอยา่งยิง่ และน าทา่นไปเทีย่ว สู ่ หมูบ่า้นนนิจา ดาเตะ จดิะอ ิ มรุะ ศนูยร์วมความ
เจรญิรุง่เรอืงของยคุเอะโดะ ในชว่ง ค.ศ.1603-1867 ตืน่ตากบัเหลา่นักรบซามไูร อยูท่ีเ่มอืงโนโบริ
เบ็ทสใึนฮอกไกโด ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีจ่ าลองวถิชีวีติของชาวเอโดะเอาไวโ้ดยเนน้ไปทีก่ารมบีทบาท

D1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ - / - / -  

D2 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – หบุผานรกจโิกคดุาน ิ – หมูบ่า้นนนิจาดาเตะจิ
ดาเอะมรุะ – ศนูยอ์นุรักษ์พันธุห์มสีนี ้าตาล – แชน่ ้าแร่ออนเซ็น 

- / L / D 
Toya Kanko Hotel หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 3 ดาว  

D3 
สวนฟกูดิาช ิ– เมอืงโอตารุ – พพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้โอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี 

B / L / D 
Asari Class Hotel หรอืเทยีบเทา่

ระดบั 3 ดาว 

D4 
โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ – หอนาฬกิา – ตกึรัฐบาลเกา่ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – จดุ

ชมววิภเูขาโมอวิะ (รวมเคเบิล้คาร)์ – ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิกจ ิ– บฟเฟตข์าปยูักษ์ 
B / L / D 

Sapporo Classe Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

D5 
อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิในการชอ้ปป้ิงย่านซัปโปโร 

B / - / - 
Sapporo Classe Hotel หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

D6 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – กรุงเทพฯ B / - / -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           รหสัโปรแกรมทวัร ์  AUTUMN IN HOKKAIDO OCT-HB-W32 

ของชนชัน้พอ่คา้ในยคุทีม่แีตค่วามเจรญิรุง่เรอืงของสมยัเอโดะ ภายในหมูบ่า้นทา่นจะไดย้อ้นยคุไป
กบักจิกรรมมากมาย เชน่ การละเลน่สมยัเอโดะ ดหูนัง ถนนทีม่เีหลา่นนิจาและผูห้ญงิสวมชดุกโิมโน
มาเดนิอวดโฉมกนัตลอด ชมสาธติการอ าพรางตัวอนัเลือ่งชือ่ ถา่ยรปูคูก่บัซามไูรหรอืนนิจาเป็นที่
ระลกึ ชมวถิชีวีติตามแบบฉบบัของเหลา่นนิจา พรอ้มชมอาคารบา้นเรอืนทีจ่ าลองจากสมยัเอะโดะ ชม
การจ าลองเมอืงเอะโดะ พรอ้มศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมา อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามมุถกูใจ
บนัทกึภาพความประทับใจ 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
 

น าทา่นเทีย่วชม ชมทวิทศันภ์เูขาไฟโชวะ  ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของเปลอืกโลกในปี 
1943 (หรอืปีโชวะของญีปุ่่ นซึง่เป็นทีม่าของชือ่เรยีกภเูขาไฟโชวะ) ระเบดิประทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี 
และเมือ่ลาวาเย็นลงจับตวัแข็งขึน้ กลายเป็นภเูขาสงูถงึ 400 เมตรดังเห็นไดใ้นปัจจบุนั  จากนัน้น า
ทา่นสู ่ สวนหมโีชวะชนิซงั หรอื ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล ซึง่เป็นหมพัีนธุท์ีห่าไดย้ากใน
ปัจจบุนั เพือ่ชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมสีนี ้าตาลนับ 100 ตวั ทีใ่กลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก ใน
ญีปุ่่ นนีจ้ะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นั–้น ชาวไอนุเชือ่กนัวา่หมสีนี ้าตาลนีถ่อืเป็นสตัวเ์ทพ
เจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ทา่นเดนิทางยอ้นยคุ 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 

 
พักที ่ Toya 

Kanko 
Hotel / 

Noboribetsu 
Manseikaku Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  
 
หลงัอาหารใหท้า่นได ้ แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การแช่
น า้แรร่อ้นชว่ยท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  

    (ควรแชค่ร ัง้ละ 20 นาท ีแตไ่มค่วรแชเ่กนิ 1 ช ัว่โมง) 
 

วนัที ่3 สวนฟูกดิาช ิ– เมอืงโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนฟูกดิะช ิซ ึง่มนี ้าพธุรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจากการละลายของหมิะ
บนเขาโยเท กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000 ตันตอ่วัน ซึง่เป็นน ้าแรบ่รสิทุธิ์
จากภเูขาไฟโดยตรง ไมผ่า่นกรรมวธิใีดๆ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทา่มกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงาม
ของแอง่น ้าตก สะพานไม ้และสวน โดยมภีเูขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ทา่นสามารถรองน ้าแรธ่รรมชาติ
ไปดืม่ไดฟ้รีๆ  และบรเิวณรอบๆ ยงัมรีา้นคา้ใหท้า่นจับจา่ยซือ้ของกนัอกีดว้ย 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโอตาร ุ เมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษ
ที ่19 ถงึ 20 เยีย่มชม คลองโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วน
ใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ  ซึง่เป็น
เมอืงทีม่บีรรยากาศสดุโรแมนตกิ รวมรวมถงึการตกแตง่ของบา้นเมอืงนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบ
เป็นสไตลต์ะวันตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตาร ุ ไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศ
ญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอนั
สวยงามน่าประทับใจ 
น าท่านเที่ยวชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่มีชือ่เสยีงที่สุด ชมความ
สวยงามของแกว้หลากสสีันดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดังของ โอตาร ุและยัง
มเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้
ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้า่น ไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตรแีละ
บทกว ีทีแ่สนออ่นหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลาย
และงดงาม ทีจ่ะท าใหท้่าน ผ่อนคลายอยา่งดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรมีากมายหลายหลาย
แบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยงัสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตร ีแบบทีท่า่น 
ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั ราคาตัง้แต่หลัก
พันถงึหมืน่เยน สว่นทีช่ัน้ล่างมบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ น และเพลงสากลมาอัดเป็น
ซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย 
ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆ ในแบบที ่ทา่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง  
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (5)  
 
พักที ่Asari Class Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
 

 
 

 
 
 

วนัที ่4 
โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – หอนาฬกิา – ตกึรฐับาลเกา่ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – จดุชมพเูขาโมอวิะ (รวมคา่

เคเบิล้คาร)์ – ชอ้ปป้ิงถนนทานกุโิกจ ิ– บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
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น าทา่นชม โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของ
โรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ ชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค้อื 
Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นที่
ทา่นรักทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้ นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโก
แลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้ 
น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ อายกุวา่ 130 ปี ซึง่ปัจจบุนัยงับอกเวลาไดเ้ทีย่งตรงแมน่ย าใน
อดตีเคยเป็นสถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแหง่เกาะฮอกไกโดใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัศลิปกรรม
คลาสสคิอยา่งใกลช้ดิ ภายในอาคารยงัคงรักษาสภาพไวอ้ยา่งดเียีย่ม น าทา่นผา่นชม ตกึรฐับาลเกา่  
ซึง่ไดรั้บฉายาวา่ “วหิารอฐิแดง” อายรุอ้ยกวา่ปี ในสมยักอ่นอาคารนีถ้อืเป็นอาคารทีท่ันสมยัแหง่เดยีว
ทีส่งู และมคีวามโออ่า่หรหูราทีส่ดุ ปัจจบุนัเหลอืไวเ้พยีงความวา่งเปลา่แตย่งัคงเป็นพพิธิภณัฑใ์หช้น
รุน่หลังไดศ้กึษา   
 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 

น าทา่นสู ่ ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของลัทธชินิโตทีม่อีายเุกา่แกถ่งึ 140 ปี เชือ่กนัวา่เป็นที่
สถติยข์องเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิักษ์ฮอกไกโดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิดนิแดนนี ้จงึมผีูศ้รัทธาไปมนัสการ
มากตลอดปี น าทา่นสู ่ภเูขาโมอวิะ  หรอื Mt.MOIWA  (รวมคา่เคเบิล้คาร)์  สูม่มุสงูสดุโรแมน
ตกิ ซึง่มคีวามสงู 531 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นภเูขาทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงซปัโปโร สามารถมองจากยอด
เขาลงมาเห็นไดท้ัง้เมอืง บนยอดเขามทีัง้หอ้งอาหาร หอประชมุ และดาดฟ้าชมววิ ทัง้ยงัเป็นสถานที่
จัดงานแตง่งานมรีะฆงัววิาหใ์หต้ดีว้ย หรอืจะตรีะฆงัอธษิฐานสง่ความสขุใหก้บัคนรับก็ได ้ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนทานคุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดังของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถ
น่ังรถไฟใตด้นิได ้ ภายในแบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนม
มากมาย รวมแลว้กวา่ 200 รา้นคา้ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (8) บรกิารทา่นดว้ยเมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 
พลาดไมไ่ดก้บัปทูาราบะ และปซููไว ราชาปแูหง่เกาะฮอกไกโด 

 
พักที ่Sapporo Classe Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว  
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วนัที ่5 อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิในการชอ้ปป้ิงยา่นซปัโปโร โดยมไีกดน์ าเทีย่วในวนัฟรเีดย ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

 
อสิระใหท้่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางโดยไกดจ์ะแนะน าการ
เดนิทางอาทเิชน่  
- สวนโอโดร ิ(หรอื “โอ-โด-หร-ิโค-เอ็น” ในภาษาญีปุ่่ น Koen แปลวา่ สวน) เป็นสวนสาธารณะที่

อยูใ่จกลางเมอืงซปัโปโร มลีักษณะแคบยาว คอืกวา้งแค ่100 เมตร แตย่าวถงึ 1.5 กม. สวนนี้มี
ความส าคัญและรูจั้กกันดเีพราะเป็นทีจั่ดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมอืง ที่เรารูจั้กกันดีทีสุ่ดคือ 
เทศกาลหมิะ (Sapporo Snow Festival) ในเดือนกุมภาพันธข์องทุกปี และงานอืน่ ๆ อกีมาก 
เช่น เทศกาล White Illumination ที่มกีารประดับไฟอย่างสวยงามในช่วงครสิมาสต์ เป็นตน้ 
ฮอกไกโด อนัเป็นสถานทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งอาหารทะเล  

- JR TOWER เจอารท์าวเวอร ์ เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกบั สถานเีจอาร ์ซปัโปโร 
เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่าย
กลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่
วัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มจีดุชมววิ
ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็น
ทวิทศันเ์หนอืเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคนื โดยเฉพาะยามค า่คนืจะ
มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซูกูโินะ สอ่งสวา่งที่
จดุกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่  

- ถนนทานคุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดังของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตด้นิ
ได ้ ภายในแบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย 
รวมแลว้กวา่ 200 รา้นคา้ 

- หอนาฬกิาโบราณ อายกุวา่ 130 ปี ซึง่ปัจจบุนัยงับอกเวลาไดเ้ทีย่งตรงแมน่ย าในอดตีเคยเป็น
สถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแหง่เกาะฮอกไกโดใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัศลิปกรรมคลาสสคิอยา่ง
ใกลช้ดิ ภายในอาคารยงัคงรักษาสภาพไวอ้ยา่งดเียีย่มผา่นชม ตกึรฐับาลเกา่  ซึง่ไดรั้บฉายาวา่ 
“วหิารอฐิแดง” อายรุอ้ยกวา่ปี ในสมยักอ่นอาคารนีถ้อืเป็นอาคารทีท่ันสมยัแหง่เดยีวทีส่งู และมี
ความโออ่า่หรหูราทีส่ดุ ปัจจบุนัเหลอืไวเ้พยีงความวา่งเปลา่แตย่งัคงเป็นพพิธิภณัฑใ์หช้นรุน่หลัง
ไดศ้กึษา   

- ตลาดปลานโิจ แหลง่อาหารทะเลสดของเมอืงซปัโปโร ซปัโปโรเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ และเรยีก
ไดว้า่เป็นหวัใจของฮอกไกโดเลยทเีดยีว เพราะฉะนัน้จงึเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีข่าดไปไมไ่ดใ้น



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           รหสัโปรแกรมทวัร ์  AUTUMN IN HOKKAIDO OCT-HB-W32 

โปรแกรมเทีย่วฮอกไกโด ทีน่ีม่ ี“ตลาดปลานโิจ” หรอืเรยีกเป็นภาษาญีปุ่่ นวา่ “Nijo Ichiba” เป็น
ตลาดเกา่แกต่ัง้แตปี่ ค.ศ. 1903 ตัง้อยูก่ลางเมอืงซปัโปโร ใกลก้บัหอสง่โทรทศัน ์ไมไ่กลจากรมิ
แมน่ ้า Sosei และอยูส่ดุปลายดา้นตะวันออกของยา่นชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิกจพิอด ี โดยมหีลังคา
จ่ัวสฟ้ีาเขยีวเป็นเอกลักษณ์   

***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น*** 

 
 
 

 พักที ่Sapporo Classe Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูท่า่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยเทีย่วบนิที ่HB7905  (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็น

หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะ

ไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ใน

กรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั  
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เง ือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ  
(โปรดอา่นและท าความเขา้ใจ) 

 

อตัราคา่บรกิาร  

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
เสรมิเตยีง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

จอยแลนด ์
ไมใ่ชต้ั๋ว 

พกัเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่:  

19 – 23 ต.ค. 59 (วนัปิยมหาราช) 42,900.- 42,900.- 42,900.- 27,900.- 8,900.- 

หมายเหต ุ: ราคาเด็ก Infant (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท  
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ 
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง หากไมช่ าระภายในวนัที่

ก าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะ
พอใจในการบรกิาร) 
 

หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
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เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน

ตมีดัจ าทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้

ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนั
เพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยั
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศทีร่ะบไุว ้  เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วัน ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น

ได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก 
โรงแรม เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีาร
จดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย

คณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในปรเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


