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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

20 - 24 ตุลำคม 2560 47,900.- 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (23.45-08.20)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนไอนุ – จิโกกดุำน ิ– ฮำโกดำเตะ – อำคำรโกดัง                   
อิฐแดง – ภเูขำฮำโกดำเตะ (Night View) -     

HAKODATE ROYAL 
HOTEL  OR  SIMILAR 

3 
ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ                     
(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสำบโทยะ – ภเูขำไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – 
ฟำร์มหม ี– ออนเซน 

      
TOYA ONSEN HANANI 
HOTEL  OR  SIMILAR 

4 

คลองโอตำรุ - ถนนซำไคมำจิ – นำฬิกำไอน  ำ้โบรำณ – พิพิธภณัฑ์
เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงำนช็อกโกแลต็ –มหำวิทยำลัย         
ฮอกไกโด (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ศำลเจ้ำฮอกไกโด –  ช้อปป้ิงย่ำน             
ซึซึกโินะ & ทำนูกโิคจิ ซัปโปโร 

    - 
NEW OTANI INN HOTEL  
OR  SIMILAR 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วันที่หน ึง่  กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 

2000 พรอ้มกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภมู ิ... ช้ันระหว่ำงประเทศขำออก (ช้ัน 4) ณ เคำน์เตอร์ C  

(ใกล้กบัประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2)  พบกบัเจ้าหน้าทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้นเคร่ือง ดังน ั้น
ผู้ โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

2345 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เที่ยวบนิ TG 670 
 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนไอนุ – จิโกกดุำน ิ– ฮำโกดำเตะ – อำคำรโกดังอิฐแดง – ภเูขำฮำโกดำเตะ (Night View)  

0830 ถึงสนำมบนิชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น  ถือวา่เ ป็นเมืองใหญอ่นัดบัที ่5 ของญีปุ่่น  และเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

       

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่ บ้ำนไอนุ” (Ainu Village) ชนเผา่พื้นเมืองฮอกไกโด กอ่นที่ชาวญี่ปุ่ นจะเข ้าไปจับจอง ...                                      
ภายในหมู่บา้นมีการจัดแสดง “ระบ ำพ้ืนเมือง” พรอ้มชม “บ้ำนจ ำลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดงเคร่ืองมือ                    
เคร่ืองใชโ้บราณต่างๆ ของชนเผา่ไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม ้
นอกจากนั้ น ท่านจะได้สัมผสัวิถีชีวติความเป็นอยู่ต ั้งแต่สมัย ดึกด าบรรพ์  ...จากนั้ นน าท่าน ชมความแปลกของ                              
ธรรมชาติที่ “จิโกกุดำน ิ” หรือ “หุบเขำนรก” บอ่โคลนเดือดที่ธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข์ึ้ นอุดมไปด้วยแร่ก  ามะถัน                        
เกดิจากความรอ้นใตพ้ิภพเผาผลาญก  ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ้นมารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่ง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

5 สนำมบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45) 


✈  - -  
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 น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮำโกดำเตะ” เมืองทีอ่ยู่ทางดา้นทศิใตข้องเกาะฮอกไกโดทีเ่จ ริญรุ่งเรืองที่สุดจนได้ชือ่ว่าเป็น

“ประตูสู่ ฮ อกไกโด” นอกจากน้ีย ังเ ป็นเมืองที่ผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมญี่ปุ่ นและตะวนั ตก ... จากนั้ น                             

น าท่าน เ ดิน ชม  “อ ำค ำรโ กดั งอิ ฐแด ง” ห รือ “Kanemori Red Brick Warehouse” โกดังเ ก่าริมท่า เ รือ                              
เมืองฮาโกดาเตะ ...สร้างตามแบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเ รือฮาโกดะเตะเปิดท  าการเป็นหน่ึงใน                   
ท่าเ รือคา้ข ายระหว่างประเทศแห่ งแรกของญี่ปุ่ น ... แต่ปัจจุบนั โกดังจ านวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลาย เป็น                                  
รา้นคา้ของที่ระลึก ร้านอาหาร และ รา้นขายของที่ระลึก โรงเบียร์ และอ่ืนๆ... ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้าย                            
ตวัโตๆวา่  BAY จัดเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ตกแต่งเอาไวอ้ย่างสวยงาม น่าเดินเ ล่นชิลล์ๆ ... ให้คุณจะเพลิดเพลินกบั                            
การเดินกนิลมชมวิวรอบบริเ วณน้ี ประกอบกบัเพลงที่เปิดทางเสียงตามสาย ให้ได้ยินท ัว่เ มือง เสริมบรรยากาศให้                    
ฮาโกดาเตะเ ป็นเมืองทีส่วยที่สุดแสนโรแมนติก ... ส่วนพื้นทีด่้านหลงัโกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลงให้กลาย  เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงในชือ่  “ฮ ำโกดำเตะ แฟคตอร่ี” (Hakodate Factory)  หรือ Hakodate Bay Area ...ในสมยัเมจิอาคาร
ดา้นหน้าของห้างสรรพสินคา้เ คย เป็นทีท่  าการไปรษณีย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ทีท่  าการ
ไปรษณีย์ จึงยา้ยไป ... ปัจจุบนัไดถู้กดัดแปลงให้เ ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีท ัง้รา้นท  าเคร่ืองแกว้ กล่องดนตรี ร้านอาหาร                  
โรงเบยีร์ รา้นขนมหวาน รา้นขายของทีร่ะลึก และ อ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค  า่          รบัประทานอาหารค  า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

หลังอาห ารค  ่าน าท่าน ขึ้ น กระ เชา้สู่ “จุด ชมวิวบนภูเขำฮ ำโกดำเตะ ” 1 ใน  3 ทิวท ัศน์ ยามค  ่าคืน ที่สวยที่ สุ ด                                
ดว้ยความสูง  334 เมตร ... ท่านจะได้สัมผสักบับรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค  ่าคืน ที่มีแสงไฟเรียงราย                     
เปล่งแสงระยิบระยบัดัง่แสงของเพชรซึ่งนับวา่เป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ (สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 

ที่พัก : HAKODATE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ - อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสำบโทยะ – ภเูขำไฟอุสึซัน  (เคเบิล้) – 
ฟำร์มหม ี– ออนเซน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
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 น าท่านเดินทางชม “ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ” ณ หัวมุมถนนใกลก้บัสถานีฮาโกดาเตะ คณุจะพบฮาโกดาเตะ  อาสะอิจิ         
(ตลาดเชา้) อันแสนพ ลุกพล่านที่คอยย ั่วยวนนักท่องเที่ยวให้เ ข ้าไปเ ลือกซื้อข องสดๆ ช ั้นดีจ าก ฮาโกดาเตะ                                  
ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแตเ่ชา้ตรู่ต ั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเทีย่ ง    อาหารทะเล ผกัผลไม้
และขนมหวานเ ป็นเพียงส่วนหน่ึ งข องของกินที่วางขาย เท่านั้ น  เพลิดเพลิน ไปกบั การซื้อของที่ตลาดและ                                  
อย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเ ป็นๆ ในตูข้นาดย ักษ์...น าท่านเดินทางสู่ ”อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ” เพื่อชมความงาม                    
ของใบไม้เปล่ียนสี  (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็นสวรรค์ของ คนรกัธรรมชาติซึ่งอยู่ ห่างจาก                   
ฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทเีท่านั้น หากเดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเ ขาโคมากะทาเคะ ซึ่งเป็นภูเ ขาไฟทีย่ ังคกุรุ่นอยู่                 
ต ัง้ตระหง่านอยู่ทา่มกลางทะเลสาบสามแห่งทีเ่ตม็ไปดว้ยเกาะให้ทา่นเกบ็ภาพความประทบัใจอิสระตามอธัยาศยั… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

       

 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลส ำบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบทีม่ีชื่อเสียงโด่งดังของญีปุ่่ น ...ต ัง้อยู่ภายใน 
“อุทยำนแห่งชำติชิค็อทสึ -โทยะ” ทะเลสาบแห่งน้ีเ กดิขึ้นจากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีทีแ่ลว้ โดยพื้นที ่  
ส่วนใหญ่เป็นภูเ ขาสูงต  ่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงัคงคลุกกรุ่นอยู่  โดยสังเ กตุ ได้จากไอน ้ ารอ้นที ่                                 
พุ่งออกมาเป็นควนัขาวให้ไดเ้ ห็น...ทะเลสาปแห่งน้ีมีลักษณะกลม เสน้รอบวงประมาณ 40 กโิลเมตร และยงัมีจุดเด่น              
คอื มี เ กาะที่ผุดขึ้ น กลางทะเลสาบ ...น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ เ ป็นการ “นั่งกระเช้ ำไฟ ฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุสึ ”                                
(Mt. Usuzan)  (ในกรณทีี่อำกำศเอ้ื ออ ำนวย) ...ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นภูเขาไฟทีร่ะเบิดบอ่ยทีสุ่ดในญีปุ่่นในชว่ง 100 ปีทีผ่า่นมา 
และเป็นจุดศูนย์กลางที่ท  าให้เ กดิทะเลสาบโทยะและพบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ี  จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทกุ 20-50 ปี                    
ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นที่แถบน้ีอยู่อย่างตอ่เ น่ือง ... จนกระท ัง่ เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ใน ปี                          
พ.ศ. 2486 ท  าให้เกิด “ภเูขำไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบนัภู เขาลูกน้ีหยุดเติบโตแล้ว  แต่ย ังมี                               
ควนัข าวปะทุออกมาตาม   รอยแยกแตกของพื้น หิ นบนย อดเขาซึ่ งมีความร้อน สูงม าก เ ป็นยอดเขาที่หิ ม ะ                                       
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ไม่อาจปกคลุมไ ด้ใน ฤดูหนาว ... อิสระ ให้ ท่าน ได้  ชื่น ชมก ับความสวย งามข องธรรมชาติและวิวทิวทศั น์                                 
ในอีกรูปแบบหน่ึง  ... แล้วน าท่านชมแห ล่งอนุรักษ์  “หมีสี น  ้ำตำล ”  พ ันธ์ุหมีที่หาได้ยากในปัจจุบนั ซึ่งจะพบ                           
เฉพ าะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน  และหมู่ เกาะคูรินเท่านั้ น ... ตื่น ตากบัความน่ ารักของน้ องหมีตวัเล็ก                                       
ทีม่ีอายุ ต ั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ที่ท  าท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม                         
เชน่  ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล หรือกวกัมือเรียกขอเพื่อแลกกบัการได้กินแอปเ ป้ิลหรือคกุกี้  ...                        
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั ความน่ารกัของเหล่าหมีสีน ้ าตาล พร้อมบนั ทกึภาพความน่ารกัตามอธัยาศัย ...                         
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเ ดินทาง เขา้โรงแรมทีพ่ ัก ... อิสระให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบัการอาบน ้ าแร่ธรรมที่อุดมไปดว้ย                    
แร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเ ชื่อว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้วจะท  าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้                       
ระบบโลหิตดีขึ้น 

ค  า่          รบัประทานอาหารค  า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

ที่พัก : TOYA ONSEN HANANI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน  ำ้แร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตล์ญีปุ่่น
ให้ทา่นไดพ้กัผอ่นอย่างเตม็อ่ิม ซึ่งชาวญีปุ่่นเชือ่วา่น ้ าแร่ธรรมชาตน้ีิมีส่วนชว่ยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่  

วันที่สี่  คลองโอตำรุ - ถนนซำไคมำจิ – นำฬิกำไอน  ำ้โบรำณ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี - โรงงำนช็อกโกแลต็  -  
  มหำวิทยำลัยฮอกไกโด (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – ช้อปป้ิงย่ำนซึซึกโินะ&ทำนูกโิคจิ ซัปโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

       

 น าทา่นออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนย์กลางการคา้ทางน ้ าทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวา่งทางท่านจะได้
เพลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาตแิละภาพวิถีชวีิตความเป็นอยู่อย่างเ รียบง่ายของญี่ปุ่ น . ..ถึงเมือง                   
“โอตำรุ” เ มืองทีท่า่นจะไดซ้ึมซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยู่ในเมืองเวนิส ... น าทา่นแวะชม 
“คล อ งโอต ำรุ”  ที่มีความยาว 1,140 เ มตร และเชื่อมต่อก ับอ่าวโอตารุ  ซึ่งใ นสมัยก่อนประมาณ  ค.ศ . 1920                               
ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเ ฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีได้ถูกใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้  จากคลังสินคา้                         
ใน ตวัเมื อง โอตารุออกไปย ังท่าเ รือบริเ วณปากอ่าวให้ท่าน เ ดิน เ ล่น  พร้อม ถ่าย รูปตามอัธยาศัยก ับอาคาร                                        
เก่าแกริ่มคลองและววิทิวทศัน์ทีส่วยงาม ... แล้วน าท่านเ ดินสู่ “ถ นนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิง                 
ส าคญัของเมืองต ั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ซึ่งเป็นที่ต ั้งของ “ร้ำนเค ร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ                         
“นำฬิกำไอน  ำ้โบรำณ” ... นอกจากน้ีตลอดท ั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอร่อย
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นานาชนิด อาท ิชอ็คโกแล็ต Le TAO ที่มีขาย เฉพาะทีโ่อตารุ  เคก้และขนมอนัเ ล่ืองชื่อตา่งๆมากมาย  ของที่ระลึก                     
และรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... จากนั้นน าทา่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกบั “นำฬิกำไอน  ำ้โบรำณ” 
สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่ เพียง 2 เ รือนบนโลกเท่านั้ น ... ซึ่งเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา                     
มอบให้กบัเมืองโอตารุ ... น าฬิ กาจะ มีเสียงดนตรีดังขึ้ นทุกๆ 15 นาที  และ จะพ่ นไอน ้ าออกมาทุกๆ ช ัว่โม ง                            
เหมือน กบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเ ดินชมได้ ตามอัธยาศัย  ... พร้อมน าท่านชื่น ชม                          
ความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ทา่นจะได้ ตืน่ตากบัเ คร่ืองประดับและตกแต่ง                          
ทีท่  ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเ ลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบตา่งๆ ที่บรรเลง
เพลงอันแสนไพเราะพรอ้มท ัง้ชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ทา่นได ้ “เลือกซ้ือ
เลือกชม” สินคา้ทีผ่ลิตจากเคร่ืองแกว้ตา่งๆ ตดิไมต้ดิมือฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

           

  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินคา้ขึ้ นชือ่อีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ 
“โคนม” คุณภาพเ ยี่ยมมากมายท ัว่ท ัง้ เกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติท  าให้ “ช็อกโกแล็ต”         
มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลน ด์เลยก็วา่ได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ี                          
มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตต ั้งแต่ยุคแรกเ ร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มข ั้นตอน กระบวนการการผลิต                    
และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวง              
ของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเ มือง ซปัโปโร มีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก                          
ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองท ัว่ไปในญี่ปุ่ นซึ่งได้รบัค  าแนะน าาและพัฒนาจากผูเ้ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั                   
ดงันั้ นผงัเ มืองจึงถูกออกแบบเ ป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา ... น าท่านเดินทางสู่ 
“มหำวิท ยำลัยฮอกไกโด”    แหล่งทอ่งเที่ยวขึ้ นชือ่เ ร่ืองใบไม้เปล่ียนสี ซึ่งย ังไม่ค่อย เป็นที่รู ้จักกนัเท่าไหร่นั ก 
มหาวทิยาลัยฮอกไกโด โด่งดงัเร่ืองตน้แปะก๊วยที่ปลูกเอาไวก้วา่ 70 ตน้   เลียบถนนยาว 380 เ มตร เมื่อมองขึ้ นไปบน
ทอ้งฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศตน้แปะกว๊ยสีเหลืองท ั้งแถบ ...   น าท่านเ ดินทางสู่  “ศำล เจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ                       
“ศำล เจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา                    
ให้ ชนชาวเกาะ ฮอกไ กโดมี ความสงบสุข  ถึงแม้จ ะไ ม่ ไ ด้มี ประว ัติศาสตร์อัน ยาวน าน เก่าแก่นั บพ ัน ปี                                         
ดงัเ ชน่ภูมิภาคคนัโต ... แต่ที่น่ีก็เป็นที่ส าหรบัให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหวส่ิ้งศักด์ิสิทธ์ิทีสิ่งสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี               
เพื่อเป็นขวญัและก  าลังใจสืบไป ...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1888 
สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเ ป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร  ท  าให้นักท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรูจ้ักกนั                       
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อย่างแพร่หลายสไตล์การสรา้งของโดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากทีท่  าการรฐัแมสซาซเูสทท์ในประเทศสหรฐัอเมริกา                  
ผูท้ีอ่อกแบบอาคารน้ี เป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสรา้งอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ี เคยเ ป็นอาคารทีใ่หญ่
และสูงทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรฐับาลเมจิ แตต่อ่มาถูกไฟไหมท้  าให้ตอ้งสรา้งขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 
1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบตัิทีม่ีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม  และส าหรบัจัดงานเล้ียงตอ้นรับบคุคลที่
ส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญีปุ่่น ...เพื่อน าทา่นเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทงิขนาดใหญท่ีสุ่ดในแถบฮอกไก
โด “ซึซึกิโนะ” ทีม่ีรา้นคา้ มากกวา่ 4,500 รา้นให้ท่านไดเ้ลือกจับจ่ายซือ้ของมากมาย เ ชน่ รา้น Big Camera จ าหน่าย
กล้องดิ จิ ตอล  เค ร่ือง ใช ้ไ ฟ ฟ้ าและ อิเ ล็คทรอนิ คส์  ร้าน  100 เ ย น ร้าน  UNIQLO ข าย เ ส้ือผ ้าแฟช ั่น วยั รุ่น                                       
รา้น Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาท ิShisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 
*** เพื่อให้ทา่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้คา่อาหารมื้อเย็นอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ทา่นได้เลือกชมิรา้นอร่อยจากรา้นคา้ตา่งๆ
ในย่านซซึกึโินะ*** 

ที่พัก : NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

วันที่ห้ำ สนำมบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบนิ) 
สมควรแก่เวลำน  ำท่ำนเดินทำงสู่  “สนำมบนิชิโตเซ่” 

1030 ออกเดินทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบนิ Thai Airways  เที่ยวบนิ TG 671 

1530 ถึงสนำมบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ , กำรเมือง, สำยกำรบนิ เป็นต้น 

 
 
 

 
อตัราค่าบริการ   

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค ้าที่มีว ัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเส ้นทางเท่าน ัน้ หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนอื

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการที่จะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ท ั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีต ัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 20,000.- บาท 

 
***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทกุครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อัตรำค่ำบริกำรน ีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ไป – กลบัช ัน้ทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

2. คา่ทีพ่กั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั  

3. คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด  ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4. คา่ใชจ่้ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอุบตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  
(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 

 
 
อัตรำค่ำบริกำรน ีไ้ม่รวม 

1. คา่ใชจ่้ายส่วนตวั  อาท ิคา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท ์ เป็นตน้ 

2. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย และคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

3. คา่ท  าหนังสือเดินทาง 

4. คา่ภาษีเชือ้เพลิงทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเตมิอีก !!!!! 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
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 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 
 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คนืมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เกบ็คา่ใชจ่้ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั ขอเกบ็เงินมดัจากท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ่้าย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ่้าย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตมีดัจ าทีน่ั่ง 

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบนิพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจ า  หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีท่า่นมีความประสงคจ์ะยื่นวซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกต ัว๋ เคร่ืองบนิแลว้ ถา้ว ี

ซา่ไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็คา่ต ัว๋เคร่ืองบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึ้นอยู่กบัราคาต ัว๋เคร่ืองบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

8. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน  
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 

หมำยเหตุ   

 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตัเิหต,ุ การเมือง, สายการบนิ, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค  านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญีปุ่่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตส่ิอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาต ิ และการยกเลิกเทีย่วบนิ  

 

3. ในกรณีทีเ่กดิภยัพิบตัทิางธรรมชาตติา่งๆ ทางบริษทัสามารถคนืเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ ไดก้ต็อ่เมื่อทางสายการบนิ  และโรงแรมที่
พกัไดท้  าการพิจารณาคนืเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดทีน่ั่งบนสายการบนิ หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ทา่น ทางสายการบนิไทยจะ
ไม่รบัจัดทีน่ั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั่งแยกกนัท ัง้กรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจัดให้สมาชกิแตล่ะบา้นไดน้ั่งดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ั่ง LONG LEG ทกุกรณี 
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6. หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋เคร่ืองบนิภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่กุครั้งกอ่นท  าการออกต ัว๋ 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนเทีย่วบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

7. ส าหรบัการเดินทางชว่งปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญีปุ่่น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
รา้นอาหารคนเยอะ หรือในชว่งฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงชว่งปีใหม่รา้นคา้จะปิดบางส่วน รา้นอาหารปิดเร็วกวา่ปกต ิ ขอให้ทา่นท  า
ความเขา้ใจกอ่นจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญีปุ่่นห้องพกัมีขนาดคอ่นขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรบั 2-3 คน / ห้อง หากทา่นจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตยีงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องวา่ง ส าหรบัเด็กเสริมเตยีงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญีปุ่่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทกุทา่นดูแลกระเป๋าของตวัทา่นเอง บางโรงแรมทีอ่ยู่ในเมือง ถนน
คอ่นขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม  

 

10. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือ 
 

11.  เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ท ัง้หมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 
 


