
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที่ 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

มื้ออาหาร 
  

 ที่พัก 

วันท่ี 1 

 

กรุงเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) 
TG 670  23:45-08:30+1  ประตู 2 เคา้น์เตอร์ D 
 

 

บริการอาหารร้อน
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

- 

วันท่ี 2 

 

ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็ส ึ– จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ 
โกดังอิฐแดง – ข้ึนเม้าทฮ์าโกดาเตะ 
 

 

-- / กลางวัน / ค่า่ 

 

HAKODATE 
IMAGINE(Onsen) 

หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 

 

ตลาดเชา้ – ป้อมโกะเรียวกาค ุ– ย่านเมืองเกา่โมโตมาจ ิ
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ทะเลสาบภเูขาไฟ “โทยะ” 
 

 

เชา้ / กลางวัน / ค่า่ 

 

TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 

หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 

 

ภูเขาไฟโชวะชินซัน – กระเช้าไฟฟ้าข้ึนเมา้ท์อุซุซัง 
ศูนย์อนุรักษ์หม ี– ทะเลสาบชิโกสึ – เมอืงออนเซนโจซังเค 
 

เชา้ / กลางวัน / ค่า่ 
Nanda Crab Buffet 

 

TOKYU REI 

SAPPORO HOTEL
หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 

 

คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตร ี– โรงงานชอคโกแลต 

ซัปโปโร – อิสระชอ้ปปิ้งย่านทานูกิโคจิ – ยา่นซูซูกิโนะ 
 

 

เชา้ / กลางวัน / -- 

 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL

หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 

 

ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ) 
TG 671  10:30 – 15:30 

 

เชา้ / บริการอาหาร
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

- 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ ่

(พักห้องละ 2 ท่าน) 

 

เด็กต่ ากว่า 12 ป ี

มีเตียงเสริม 

(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

 

พักเด่ียว 

จ่ายเพ่ิมท่านละ 

03 – 08 ตุลาคม 2562 47,900 44,900 10,900 

16 – 21 ตุลาคม 2562 47,900 44,900 10,900 

23 – 28 ตุลาคม 2562 47,900 44,900 10,900 

 

 

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน D  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารใน
การเดินทางและอ านวยความสะดวก 

 23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วันที่สองของการเดินทาง  ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรก “จิโกกุดาน”ิ – ฮาโกดาเตะ 
    โกดังอิฐแดงริมท่าเรือ – ชมวิวบนเม้าท์ฮาโกดาเตะ 
    

 08.30 น. ถึง สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถ่ินญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ. 
  น าคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและ

น  าแร่ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน  าร้อนท่ี
แตกต่างกัน 11 ชนิด นับเป็นน  าร้อนท่ีดีและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดของญี่ปุ่น จากนั นน าท่านชม จิโกกุดานิ  หรือ หุบเขา
นรก  ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟท่ียังไม่ดับถูกปกคลุมไปด้วยหมอก
ควันและกลิ่นของกัมมะถัน ชมบ่อน  าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด
อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียังคงอยู่   

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน   
   บริการท่านด้วย  SALMON CHAN CHAN YAKI   
   ปลาแซลมอนกระทะร้อน ผัดพร้อมเครื่องเคียงผักนานา

ชนิด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ (4 ท่านต่อ 1 ชุด)  



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั งอยู่
ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมือง
หนึ่งท่ีมีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วง
หลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจาก
ต่ า งประ เทศเป็นอย่ า งมาก มีย่ าน ท่ีอยู่ อาศัยของชาว
ต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก    

 เย็น น าท่านชม โกดังอิฐแดงริมท่าเรือ (Red Brick Warehouses) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงท่ี
เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั งอยู่ริมแม่น  าของอ่าวฮาโก
ดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงท่ีให้
บรรยากาศเก่า ๆ นอกจากร้านขายของท่ีระลึกท่ีทันสมัย 
เสื อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวาน
แล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจัดพิธีแต่งงาน และ
บริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย  

  แล้วน าท่านเดินทางโดยรถบัสไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มีความสูง 334 เมตร 
ตั งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮา
โกดาเตะ ในวันท่ีท้องฟ้าโปร่งทั งกลางวันและกลางคืน 
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 
1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีที่สุดของญี่ปุ่น ร่วมกับภูเขาอินาซะ (Mount 
Inasa) ท่ีนางาซากิ (Nagasaki) และภู เขารอคโค (Mount 
Rokko) ท่ีโกเบ (Kobe) บนยอดเขามีจุดชมวิวมีร้านกาแฟ ร้าน
จ าหน่ายของท่ีระลึก  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HAKODATE IMAGINE  หรือเทียบเท่า  
 ค่ า รับประทานอาหารค่ า ภายในห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งมีเมนูหลากหลาย

ให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวป้ันซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกง
กระหร่ี  สลัดผัก  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด  พร้อม
บุปเฟ่ต์ขาปูเสิร์ฟแบบไม่อั่น  

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน้ าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 

วันที่สามของการเดินทาง     ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวกาคุ – ย่านโมโตมาจ ิ
   อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ – ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ “โทยะ” 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

https://www.talonjapan.com/mount-inasa-yama/
https://www.talonjapan.com/mount-inasa-yama/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/hyogo/kobe/


 

  เช้าวันนี น าท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื นท่ีประมาณ 4 ช่วงตึก 
เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวัน ตั งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเท่ียงตรง ใน
ตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสก้า ไข่ปลาแซ
ลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั งผลไม้ตามฤดูกาล บริเวณ
ใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ Uni-Ikura 
Domburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเล และไข่ปลาแซลม่อน) 

  แล้วน าท่านชม ป้อมโกะเรียวกาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” 
เพราะบริเวณนั นเป็นพื นท่ีขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการ
เพิ่มพื นท่ีในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง 
ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะ
เพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมท่ีเกิด
จากมหาอ านาจตะวันตก ไปก่ีปีต่อมาป้อมแห่งนี กลายเป็นฐาน
ของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้ส าเร็จราชการ และกอง 

  ก าลังของรัฐบาลเมจิท่ีจัดตั งขึ นใหม่  หลังจากป้อมแห่งนี ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็น
สวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ปลูกต้นซากุระกว่า 100 ต้น ตามบริเวณแนวคูน  า ให้เป็นจุดชมดอกซากุระ
ท่ีสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้นเดือนพฤษภาคม   

  (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในอดีตที่ท าการรัฐ และค่าขึ้นชมวิวบนหอคอย) 
  จากนั นน าท่านเดินชมเมืองท่ี ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ  

(Motomachi District) แต่ก่อนบริเวณท่าเรือเมือง ฮาโกดาเตะ 
เป็นท่าเรือแรกท่ีเปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 
ในช่วงสิ นสุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังนั นท าให้มีผู้ค้าจ านวนมาก
จากรัสเซีย จีน และชาติตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ใน
เมืองฮาโกดาเตะแห่งนี  ซึ่งปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์ตะวันตก 
สิ่งก่อสร้างท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด  

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน   
   บริการท่านด้วย  KAMAMESHI SET    
   ข้าวอบหม้อดิน พร้อมหม้อไฟตามฤดูกาล และชุดเทมปุระ 

เสิร์ฟพร้อมไข่ตุ๋น และซุปมิโสะ ข้าวสวยร้อนๆ   
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตั งอยู่ห่างจากตัวเมืองฮา

โกดาเตะ ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีมี
ทัศนียภาพท่ีงดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตา
เกะ (Mount Komagatake) ท่ีตั งตระหง่านอยู่ มีพื นท่ีท่ีน่าสนใจ
ท่ีสุดของอุทยานแห่งนี คือ ระหว่างทะเลสาบโอนุมะ (Onuma) 
และทะเลสาบโคนุมะ (Konuma) ท่านสามารถเดินส ารวจ
ความสวยงามของธรรมชาติเปลี่ยนสี พื นท่ีได้ทั งหมด 



 

 เย็น น าท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแห่งชาติชิโกทสุ เป็นทะเลสาบท่ีเกิด
จากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญ่อันดับสามของญี่ปุ่น  
และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟท าให้มีลาวาทับถมจนปิดกั น
ทางน  าไหลไม่  ให้ออกจากทะเลสาบได้ ด้านหลังมีภูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชินซัง ส่วนด้านหน้ามีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพ
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามอย่างยิ่ง จนได้ชื่อว่าเป็นวิวท่ีงดงามท่ีสุด
อันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว  

  น าท่านพักค้างคืน ณ ที่พักบริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ภายในห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งมีเมนูหลากหลาย

ให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปั้นซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  
สลัดผัก  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด  พร้อมบุปเฟ่ต์
ขาปูเสิร์ฟแบบไม่อั่น  

   หลังอาหารค่ าอิสระให้ท่านอาบน้ าแร่รวมแบบญี่ปุ่น (ออนเซน) 
 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง      ภูเขาไฟโชวะชินซัน – กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูเขาไฟอุซุซัง – ศูนย์อนุรักษ์หมี 
   ทะเลสาบชิโกสึ – ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โจซังเค ออนเซน 

  

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขา

ไฟท่ีเกิดขึ นใหม่ มีอายุน้อยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ นโดย
การเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ นบนพื นที่ราบทุ่งข้าวสาลี มี
ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิ
โชวะ ปัจจุบันยังคงมีควันก ามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ  

  จากนั นน าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชม
ทิวทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิวด้านบน ท่านสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake 
Toya) และภูเขาโชวะชินซัน (Showa Shinzan) และจุดชมวิว
อีกแห่งหนึ่งก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ท่ีเกิด
จากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกัน
นานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน 
ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ียังไม่ดับสนิท มีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน  าทะเล ในรอบร้อ  

ยปีท่ีผ่านมาเกิดการปะทุขึ น 4 ครั ง คือ ปี ค.ศ.1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึ่งท าให้เถ้าถ่าน
จ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลรอบ ๆ พื นที่บริเวณนั น 



 

  แล้วน าชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ าตาล (Bear Park) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุ์หมีสีน  าตาล นักท่องเท่ียว
สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน  าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจาก
นักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการ
ใกล้ชิดกว่านี ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ  ”กรง
มนุษย์”  ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน  าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยิน
เสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี ยัง
ขายขนมปังและแอปเปิ้ล ให้นักท่องเท่ียวได้ป้อนอาหารอีกด้วย   

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน   
   บริการท่านด้วย  TSHIGARI NABE SET    
   หม้อไฟซีฟู้ด ด้วยซุปที่แสนเข้มข้น และวัตถุดิบสด ๆ จาก

ท้องทะเลของเกาะฮอกไกโด  เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงตาม
ฤดูกาล ข้าวสวยร้อนๆ   

 บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ตั งอยู่ใกล้ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่ีโดดเด่นในอุทยานแห่งชาติชิโกสึ โทย่า (Shikotsu- 
Toya National Park) ทะเลาสาบทั งสองเกิดขึ นจากภูเขาไฟท่ี
พังทลายลงมาหลังจากเกิดการระเบิดขึ น  ทะเลสาบชิโกสึ 
ล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมาย หนึ่งในนั นคือ ภูเขาไฟทารูเมะ 
(Mount Tarumae) ท่ีปะทุครั งล่าสุดในปี 1981 สามารถปีนขึ น
ไปได้ในระยะสั น ๆ เพื่อชมวิวเหนือทะเลสาบ ไม่สามารถเข้า
ใกล้ปล่องไฟได้เนื่องจากก๊าซพิษท่ีมีอยู่มาก 

 เย็น น าท่านเดินทางต่อไปยัง โจซังเค (Jozankei Onsen) ตั งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติชิโกสึ โทยะ 
(Shikotsu-Toya National Park) ระหว่างหน้าผาสูงกับแม่น  า
โทโยฮิระ น  าพุร้อนโจซังเคถูกค้นพบเมื่อปี 1866 ภายในเมือง
มีร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ และยังมีบ่อแช่เท้าฟรี ท่ี
สามารถพบได้ท่ัวเมือง โจซังเคนอกจากจะเป็นสถานีส าหรับ
แช่ออนเซ็นแล้ว ยังเป็นสถานท่ียอดนิยมในการชมต้นไม้และ
หุบเขาในฤดูใบไม้ร่วงยามใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย  ช่วงท่ีพีค
ท่ีสุดคือประมาณกลางเดือนตุลาคม  และ วัดอิวาโตะ คันนอนโด ท่ีตั งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นวัดที่สร้าง
อยู่ในถ  า มีความยาว 120 เมตร และพระพุทธรูปคันนอน 33 รูป (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในวัด)  

  จากนั นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ 
เกาะฮอกไกโด   

 ค่ า รับประทานอาหารค่ า  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ  นานาชนิด  

ต้ังแต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้ า กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์น่ัน



 

ก็คือ ปูฮอกไกโด น่ันเอง ปูของที่นี่มีให้เลือกด้วยกัน 3 ชนิด ต้ังแต่ขาปูยักษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตัว
ใหญ่ ที่เรียงรายกันอยู่บนเคาน์เตอร์ให้คุณเลือกได้แบบไม่อั้น 

   

  แล้วเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง      เมืองท่าโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่องแก้ว 
   โรงงานชอคโกแลต – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจ ิ– ย่านซูซูกิโนะ 

  

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี น าท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษท่ี 19 ถึง 20  และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเก่ียวกับการ
ท าเครื่ องแก้ว ท่ีสวยงาม  แล้วน าท่านชม คลองโอตารุ  
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุท่ีได้รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉาก
หลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จใน
ปี 1923  ถือว่าเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทาง
ขนถ่าย สินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วน าสินค้ามาเก็บ
ไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนท่ีเหลือไว้
ครึ่งหนึ่งก็ได้ท าการปรับปรุงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว อิสระให้ท่านรูปเป็นท่ีระลึก  

  แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว       ท่ีรวบรวมกล่อง
ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลือกซื อและเลือกชมสินค้าพื นเมืองงานฝีมือต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้านขาย
กล่องดนตรี  ซึ่งมีกล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง  ร้านขาย
เครื่องแก้ว ท่ีมีตั งแต่กระดิ่งแก้วอันจิ๋วไปจนถึงโคมระย้า ร้าน
ขายขนมอบต่างๆ ท่ีท่านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตา
สด ๆ ใหม่ๆ   ให้อร่อยจนลืมอ้วนกันเลยทีเดียว และเหมาะท่ีจะซื อของฝากเป็นอย่างดี  และยังมีอีกหนึ่ง
ร้านที่ท่านต้องมีเวลากับร้านนี  คือ ร้าน LeTAO  ร้านชีสเค้กตัวพ่อ ท่ีหาตัวจับได้อยากเหลือเกิน  เพราะ
อร่อยอย่างเหลือเชื่อ ว่ามีขนมแสนอร่อยชนิดนี อยู่บนโลกด้วยหรอ  ด้วยบรรยากาศในร้านตกแต่งด้วยไม้
ท่ีแสนอบอุ่น ขับกล่อมด้วยเพลงสากลแบบมิวสิคบ๊อกซ์ 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน     
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตัว  พร้อม

สลัดผัก เครื่องเคียงตามฤดูกาล  ข้าวสวยร้อน ๆ และซุป
ผักมิโสะเข้มข้น    



 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA โรงงานชอคโกแลตท่ีขึ นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ 
SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ชอคโกแลตขาวท่ีเป็นท่ีนิยมท่ัว
ทั งเกาะ ฮอกไกโด และพิพิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้วยชามท่ีใช้
ส าหรับใส่ชอคโกแลตท่ีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  และ
เหล่าของเล่นย้อนยุคท่ีท าให้คุณ ๆ ต้องแอบอมยิ มอยู่ในใจ และ
รู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั ง  และแนะน าให้ท่าน
ชิมชา หรือกาแฟร้อนของท่ีนี่ พร้อมทั งสั่งขนมเค้กแสนอร่อย
ราดด้วยชอคโกแลตเข้มข้น ในส่วนที่เป็นคอฟฟี่ช๊อฟ บริเวณชั น 2 ของอาคารทรงสไตล์ยุโรป  โดยมีวิว
ด้านนอกเป็นสนามฟุตบอลของทีมฟุตบอลของเมืองนี  บรรยากาศเหมือนอยู่ในประเทศอังกฤษเลยทีเดียว   

  (อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก ไม่รวมตั๋วค่าเข้าชมภายใน) 
  จากนั นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด 
 เย็น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งท่ีย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่

ท่ีสืบทอดมาตั งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซื อหาของฝาก
จากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านค้า ทอดยาว
กว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือ
หิมะแสงแดดเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีเต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา  

  หรือจะเดินเล่นชมเมืองท่ี ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ีย่านกิน
ดื่มท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร  มั่งค่ังด้วยร้านค้าและแวดล้อม
ไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรับราเมน แนะน าต้อง
ไปท่ีซอยนี คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลือกร้านตามความชอบ ทั งชนิดเส้นราเมนน  าซุปรสชาติและ
เครื่องเคราต่าง ๆ 

 ค่ า อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
   

  แล้วเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดินทาง ซัปโปโร – ชิโทเช่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
  

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่  สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดินทาง  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671 
 15.30 น. ถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน่้ามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และค่านึงถึงความต้องการความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ 



 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
-  ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั นทัศนาจร) 
-  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
-  ค่าธรรมเนียมน  ามันที่สายการบินเรียกเก็บ  
-  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
-  โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
-  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล) 
-  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
-  ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพัก เป็นต้น 
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
-  ค่าเปล่ียนแปลงตั๋วเคร่ืองบิน ส าหรับผู้ที่ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) 
-  ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมีน  าหนักเกินกว่าที่ทางสายการบินก าหนด หรือมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน 
-  ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 
 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
-  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากส่งเอกสารจองทัวร์ 
-  ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มฉิะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิและไม่คืนค่ามัดจ าทวัร์ 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
-  กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 



 

-  กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
-  เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีช่ัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพักที่ทา่นต้องการ, ประเภทอาหารทีม่ีอาการแพ้, และเลขที่สะสมไมล์เลจ ROP.  
 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
-  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

-  กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่จองทัวร์ หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ 
จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้ 

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 
-  หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้  
-  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

-  รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พั กในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

-  การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้

-  สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์ -อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์และคนขับรถในการบริหารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรียนเสนอ 

-  การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสมทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆ เป็นหลัก            
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง   
-  ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้  
-  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน , 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
-  บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
ค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 
-  เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ แล้ว 
 
 



 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการท่ีรัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ท่ีจะเข้าประเทศได้
นั น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ท่ียื่นขอวีซ่า
กับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ี
น ามา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือเอกสารอ่ืนๆ ส าหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 
(1)  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้) 
(2)  สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างท่ีพ านักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)  
(3)  ชื่อ-ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให้)  
(4)  ก าหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ เตรียมให้) 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กิจกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั น 
(3)  ในขั นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
(4)  เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย 

คุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใ่ห้เขา้ประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์............................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .............................................................. โทร..................................................... 

จ่านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน  (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ่านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN.......... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถกูต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่น ๆ ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 

 
(.............................................................) 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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