
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 (วนัแรงงาน) 38,900.- 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.55 – 08.40 )   ✈ 
 

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – 
หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดัง
อฐิแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) 

-  

HOTEL MYSTAYS 
HAKODATE 
GORYOKAKU OR 
SIMILAR  

3 
ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน 
(เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมววิ) – 

ออนเซน    

  
 

(HOTEL
+ KANI) 

HOTEL HANABI 
OR SIMILAR 

4 

ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน า้
โบราณ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อค
โกแลต็ – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ– ช้อป
ป้ิง สถานีซัปโปโร 

  - 
SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 



 

 
วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ ดอนเมอืง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40+1 ) 

       1930 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10 

‚สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์‛พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
  *** หมายเหตุ  : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 620 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอฐิแดง  
– ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ ‚เมอืงซัปโปโร ‛ ประเทศญีปุ่่น  ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  

นาํท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อนํ้าพุร้อนประจาํภูมิภาคฮอกไกโด  เพ่ือนาํท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ ” หรือ  “หุบเขานรก ” เป็นหุบเขาท่ีงดงาม  ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อนํ้าร้อนโนโบริเบทสึ  เป็นบ่อ
โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวย
พุ่งข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชม และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมอืง ( 09.55 – 15.10 ) 


✈ - -  



 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “เมอืงฮาโกดาเตะ” เป็นเมืองท่ีอยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรือง
ท่ีสุดจนไดช่ื้อว่าเป็นประตูสู่ฮอกไกโด  นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมญ่ีปุ่นและตะวนัตก... 
เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หอคอยโกเรียวคาคุ” (GORYOKAKU TOWER) หอคอยเก่าท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาส
ฉลองปราสาทโกเรียวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาไดมี้การพฒันากลายเป็นหอคอยท่ีทนัสมยั และ
เปิดบริการคร้ังแรกในวนัท่ี 1 เมษายน 2006 ปัจจุบนัหอคอยมีความสูง 107 เมตร  ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ของป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกสไตลต์ะวนัตกแห่งเดียวในญ่ีปุ่น ท่ีสร้างมานานกว่า 150 ปี และ ถือว่าเป็นหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ จากหอคอยกระจกใสรอบดา้น 360 องศา  ...  พร้อมชมความงามของซากุระสีชมพู
มากมายหลากหลายสายพนัธุ์กว่า 1 ,600 ตน้ท่ีออกดอกผลิบานลอ้มป้อมปราการดาวห้าแฉกแห่งน้ี และ เพลิดเพลินกบั
บรรยากาศของ เมืองท่าท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ  1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพ
อากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขอ
อภยัมา ณ ทีน่ี)้ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาชิ ” เพ่ือพาท่าน เดินชม “อาคารโกดังอฐิแดง ” หรือ“Kanemori Red Brick 
Warehouse” โกดงัเก่าริมท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะ
เปิดท าการเป็นหน่ึงในท่าเรือคา้ขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัถูกดดัแปลงให้
กลายเป็นร้านคา้ ของท่ีระลึก ร้านอาหาร และ ร้านขายของ ท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืน  ๆ ... ดา้นท่ีหันออกทะเลจะเขียน
ป้ายตวัโต ๆ ว่า BAY จดัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีตกแต่ง เอาไวอ้ยา่งสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล ์ๆ ให้คุณจะเพลิดเพลินกบัการเดิน
กินลมชมวิวรอบบริเวณน้ี ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสาย ให้ไดย้นิทัว่เมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็น
เมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก ... ส่วนพ้ืนท่ีดา้นหลงัโกดงัอิฐแดงโดยรอบถูกดดัแปลงให้กลาย เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในช่ือ 
“ฮาโกดาเตะ แฟคตอร่ี ” (Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ในสมยัเมจิอาคารดา้นหนา้ของ
ห้างสรรพสินคา้เคยเป็นท่ีท าการไปรษณีย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ท่ีท  าการไปรษณียจึ์งยา้ยไป ... 
ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีทั้งร้านท าเคร่ืองแกว้ กล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน 
ร้านขายของท่ีระลึก และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (2) 

 หลงัอาหารค ่าน าท่านข้ึนกระเชา้สู่ “จุดชมววิบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดดว้ยความสูง  334 
เมตร ... ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงรายเปล่งแสงระยบิระยบัดัง่แสง
ของเพชรซ่ึงนบัว่าเป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ (สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

ทีพ่กั : HOTEL MYSTAYS HAKODATE GORYOKAKU หรือเทยีบเท่า 



 
วนัทีส่าม ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมววิ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นาํท่านเดินทางชม “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ”  ณ หัวมุมถนนใกลก้บัสถานีฮาโกดาเตะ  คุณจะพบฮาโกดาเตะ  อาสะอิจิ          
(ตลาดเชา้ ) อนัแสนพลุกพล่านท่ีคอยย ัว่ยวนนกัท่องเท่ียวให้เขา้ไปเลือกซ้ือของสด ๆ  ชั้นดีจาก ฮาโกดาเตะ  
ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแต่เชา้ตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเท่ียง โดยอาหารทะเล  ผกัผลไม ้
และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินท่ีวางขายเท่านั้น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการซ้ือของท่ีตลาด และอยา่
ลืมแวะไปดูปแูละหอยเป็น ๆ ในตูข้นาดยกัษ ์

 จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ ” ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ย  “ดอกซากุระ ” ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสีชมพอูยูท่ ัว่บริเวณ นบัว่าเป็นจุดชมดอกซากุระท่ีสวยงามอีกหน่ึงจุด (ท่าน
อาจจะไดเ้ห็นบรรยากาศการชมดอกไมส้ไตลญ่ี์ปุ่นท่ีจะมากนัเป็นครอบครัว / หมู่คณะ ) อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็น
สวรรคข์องคนรักธรรมชาติซ่ึงอยูห่่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางดว้ยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมา
กะทาเคะ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยูต่ั้งตระหง่านอยูท่่ามกลางทะเล สาบสามแห่งท่ีเต็มไปดว้ยเกาะ  ให้ท่านเก็บภาพ
ความประทบัใจอิสระตามอธัยาศยั (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยใน
แต่ละปี ดังนั้นหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภยัมา ณ ทีน่ี)่  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ ‚ทะเลสาบโทยะ‛ หรือ ‚โทโยโกะ‛ หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น  
เพ่ือนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ ‚นั่งกระเช้าไฟฟ้า‛ สู่ ‚ภูเขาไฟอุสึ‛ (Mt. Usuzan) (ในกรณทีีอ่ากาศเอือ้อ านวย ) ท่ี
ไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศนูยก์ลางท่ีทาํให้เกิดทะเลสาบโทย ะ
และพบว่าภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50  ปีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่
อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486  ทาํให้เกิด ‚ภูเขาไฟโชวะชินซัง ‛ (Mt. Showa shinzan) 
ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูง



 
มาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิว
ทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นนาํท่านชมแหล่งเพาะพนัธุ์หมีสีนํ้ าตาล “สวนหมภูีเขาไฟโชวะชินซัน ” (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยูใ่กล้
กบั สถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีนํ้ าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุ
ร้าย ท่ีจะมาโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกบัเหล่าหมีก็
สามารถเขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ “กรงมนุษย์” ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีนํ้ าตาลเดินผา่นไปมา ท่านจะไดย้นิเสียงและ
ไดก้ล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กบันกัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมี
อีกดว้ย  …อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารัก ฉลาดแสนรู้ของ ของเหล่าหมี สีนํ้ าตาลพนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากใน
ปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ชาวไอนุเช่ือกนัว่าหมีสีนํ้ าตาลน้ีถือ
เป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ยพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ ‚บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์‛ ให้ท่านไดล้ิ้มรสปนูํ้ าเยน็แห่ง  ‚เกาะฮอกไกโด ‛ ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปนูํ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อย  
‚แบบไม่อั้น‛ 

ทีพ่กั : HOTEL HANABI หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ ‚การอาบน า้แร่ธรรมชาต‛ิเพ่ือสุขภาพ / ‚โอนเซ็น ‛ (Onsen) นํ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่ี่ ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี  – โรงงานช็อกโกแลต็  
– อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ – ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมอืงโอตารุ ” ศนูยก์ลางการคา้ทางนํ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ...ถึงเมือง                   
“โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส นาํท่านแวะชม  “คลอง
โอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้  จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงั
ท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 



 
แลว้นาํท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ  ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ ” นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทาง
ของถนน  ซาไกมาจิ  ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อ กโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ี  
โอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั  ... 
จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึน ทุก ๆ 15 นาที 
และจะพ่นไอนํ้าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั 
... พร้อมนาํท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี ‚พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี ‛ ท่านจะไดต่ื้นตากบั
เคร่ืองประดบั  และตกแต่งท่ีทาํมาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นกั หรือจะเลือกชม  “กล่องดนตรี ” 
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการ ... อิสระ
ให้ท่านได ้ “เลอืกซื้อเลอืกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

หลงัอาหาร กลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแลต็ ” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ์ ‚โคนม‛ คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติทาํให้ “ช็อกโก
แลต็” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์ลยก็ว่าได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการ
จดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต  และสามารถ
เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก  ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้ บคาํ
แนะนาําและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงั
เมืองของอเมริกา 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ‚อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ.  1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ทาํให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปด
เหล่ียม นาํมาจากท่ีทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และ
สร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์
ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้าํให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี  ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมี
ความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีสาํคญัทางการเมือง  ของรัฐบาลญ่ีปุ่น  ... นาํท่าน
ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโร ซ่ึง สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั  นอกจากน้ี  ยงัถือว่าเป็น



 
สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ทานุก ิโคจิ ‛ ยา่นชอ้ปป้ิง  ณ ถนนคนเดินในร่ม  อนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซปัโปโร  ท่ีมี
ความยาวกว่า 900 เมตร กบัร้านคา้มากมายนบั 200 ร้าน ท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ อยา่งจุใจ อาทิเช่น  ร้านสินคา้ 
98 เยน ร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน  ร้านขายเคร่ืองสาํอาง
ร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศนูยอ์าหารสไต์ ล์ธีมพาร์ค ‘ราเมง็ รีพบัลิค ซปัโปโร ’ ท่านจะสามารถล้ิม
รสราเมงช่ือดงัจากทัว่ฮอกไกโดไดท่ี้น้ี นอกจากน้ียงัมี ตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบชูาเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยูเ่หนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC 
CAMERA และ ศนูยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย ’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  ดอนเมอืง ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

0955 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 38,900.- บาท 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีมี่วตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                            ท่านละ  9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง*** 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณยีกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณยีกเลกิการเดินทางระหว่าง 45- 30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสาย
 การบินและค่ามดัจ าทีพ่ัก รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ  
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องยืน่วซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 



 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 


