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NT199
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตารุ 6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 6 วัน 4 คนื ,

YUNOKAWA KANKO  , TOYA HOTEL  , T-MARK SAPPORO HOTEL

หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดง - นงักระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ - ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ
ยา่นโมโตมาจ ิ- ภูเขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี ้าํตาล - ทะเลสาบโทยะ - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- เนนิแหง่พระพทุธเจา้ - โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด - MITSUI OUTLET
PARK SAPPORO

ศาลเจา้ฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ชอ้ปปิงยา่นทานุกโิคจ ิ- ชอ้ปปิงซูซูกโินะ -
บุฟเฟ่ขาปูยกัษ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ซปัโปโร(สนามบนิชโิตเซะ)

20.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

23.45 น.



ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG670 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี2
ซปัโปโร(สนามบนิชโิตเซะ) - โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดง - นงักระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ -
แช่น้าํแรธ่รรมชาติ

08.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร
และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ (สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได)้

เดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเป็นเมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของเกาะฮอกไกโด 

ชม หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ(Jigokudani) หรือเรียกอกีอย่างวา่ “หบุเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu
ทเีรียกวา่หบุเขานรกนัน เพราะทนีีมทัีงบอ่โคลนและบอ่น ้าํรอ้นทเีดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทัวบรเิวณทมีคีวันรอ้น  ๆพวยพุง่ขนึมาอยู่ตลอดเวลา
และถอืเป็นแหลง่กําเนดิน ้าํแร่และออนเซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโด
ทางเขา้หบุเขาจะมสีญัลักษณ์เป็นยักษ์สแีดงตัวใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับ เป็นยักษ์ทคีอยคุม้กันภัยใหผู้ม้าเยือน
ดังนันทกุบรเิวณพนืทขีองทนีีไม่วา่จะเป็นรา้นขายของทรีะลกึหอ้งน ้าํ จะมป้ีายตา่งๆทมีสีญัลักษณ์รูปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทตัีงอยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ
เมอืครังอดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทมีกีารคา้ขายกับชาวตา่งชาตฝัิงตะวันตก ซงึทําใหวั้ฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืง
ซงึเราจะพบเห็นไดจ้ากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเกา่แบบตะวันตกทตัีงอยู่รมิเนนิเขา อาคารอฐิแดงโกดังเกา่รมิทา่เรือ
ถนนหนทางทกีวา้ง รถรางเกา่และทางเดนิเทา้ทปีดูว้ยหนิ ประกอบกับเพลงทเีปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทัวเมอืง
เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมอืงทสีวยทสีดุแสนโรแมนตกิ

โกดงัอฐิแดง หรือ โกดงัคานะโมร ิ(Kanamori Soko) สญัลักษณ์อกีแหง่หนงึของฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสนิคา้ของเมอืง
แมอ้าคารทเีห็นจะเป็นอาคารใหม่ทถีูกสรา้งขนึมาทดแทนอาคารหลังเกา่ ซงึถูกไฟไหมค้รังใหญ่เผาทําลายไปเมอืปี 1907
แตยั่งคงเอกลักษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดังเดมิ

นงักระเชา้ไฟฟ้าขนึสูย่อดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซงึเปรียบเสมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาประมาณ 20
นาท)ี ขนึไปจดุชมววิทจีะเห็นทัศนียภาพทสีวยทสีดุของเมอืง ทมีนี ้าํทะเลขนาบอยู่ทัง 2 ดา้นเป็นคอคอดกระ
เมอืยามค่าํคนืบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึทําใหเ้ห็นแสงระยบิระยับและยังถอืเป็น 1 ใน 3 ทวิทัศนย์ามค่าํคนือันงดงามของญปีุ่ น
(โดยอกีสองแหง่คอื ภเูขาอนิาสะ เมอืงนางาซาก ิกับ ภเูขาร๊อคโกะ เมอืงโกเบ)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทยีบเทา่
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชอ่อนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท ี3
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นโมโตมาจ ิ- ภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี้าํตาล - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้าํแรธ่รรมชาติ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate MorningMmarket) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซอืเลอืกชมอาหารทะเลขนึชอืของเกาะฮอกไกโด
ไม่วา่จะเป็นปหูลายหลายชนดิ ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ ไขห่อยเม่น กุง้
ทมีทัีงแบบสดและแบบแหง้หรือจะเป็นผลไมข้นึชอืตามฤดกูาลและผักพนืเมอืงหลากหลายชนดิ หรือทา่นจะเลอืกลองกจิกรรมตกปลาหมกึ
หรือลมิลองไอศกรีมหมกึดําทเีป็นของขนึชอืของเมอืงฮาโกดาเตะไดอ้กีดว้ย



ชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิ(Motomachi) จากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มถีนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสูท่า่เรือ
ถนนเหลา่นีเป็นทนียิมในหมู่ผูรั้กการเดนิเทยีวชมววิ เนืองจากเรียงรายไปดว้ยอาคารตา่ง  ๆทมีเีอกลักษณ์และมภีมูทัิศนอั์นหลากหลาย
เมอืครังอดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทมีกีารคา้ขายกับชาวตา่งชาตฝัิงตะวันตก ทําใหวั้ฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามบีทบาทในเมอืงฮาโกดาเตะ
ซงึทา่นจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเกา่แบบตะวันตกทตัีงอยู่รมิเนนิเขา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
ชม ภเูขาไฟโชวะซนิซงั (Showa Shinzan)
ซงึมอีนุเสาวรียบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลอืนไหวและการเกดิขนึมาใหม่ของภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945
ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทเีกดิจากการสนัสะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซงึระเบดิปะทตุดิตอ่กันนานถงึ2ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ
ดังทเีห็นอยู่ปัจจบัุนอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทรีะลกึ

ชม ฟารม์หมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park)
เป็นสถาทเีพาะพันธุห์มสีนี ้าํตาลทมีตัีงแตเ่จา้หมตัีวเล็กๆไปจนถงึหมตัีวโตนอ้งหมทีนีีไม่ดรุา้ยเพราะหมทีนีีไดรั้บการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกับคนทา่นจะไดเ้ห็นภาพทน่ีารักน่าเอ็นดขูองนอ้งหมโีชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทยีว
ทนีีนักทอ่งเทยีวสามารถป้อนอาหารเหลา่หมทัีงหลายดว้ย ขนมปัง และแอปเปิล ซงึจะมจีดุจําหน่ายอาหารหมี

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมเีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟอูสรุะเบดิ
ตังอยู่ใกลก้ับ ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นีมคีวามพเิศษตรงทนี ้าํจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดหูนาว
กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดหูนาว) และเมอืครังอดตี
ในวันท ี7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผูนํ้า G8 ก็ไดเ้ลอืกเป็นทจัีดการประชมุ โดยพักกันทโีรงแรมหรูระดับ 5 ดาวทตัีงอยู่ใกล ้ๆ  ทะเลสาบแหง่นี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
TOYA HOTEL หรือเทยีบเทา่
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชอ่อนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท ี4
โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- เนนิแหง่พระพทุธเจา้ -
โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO - บุฟเฟ่ขาปูยกัษ์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ทมีคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร เป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ
โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแหง่นีสรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล
เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17
แลว้เหลอือกีครงึหนงึไวเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว โดยมกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรีโอตารุเป็นหนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรีในญปีุ่ น
โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนันจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รือ
แตปั่จจบัุนนีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รือของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุ
โดยกอ่ตังขนึตังแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่มากมาย
และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของโรงงานแหง่นีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นันเอง
นอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวดว้ย 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีเพลดิเพลนิกับของฝากและบรรยากาศน่ารัก  ๆของตัวการต์นูแมวชอืดัง คติตี
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิงในโอตารุ***



บา่ย
เนนิแหง่พระพทุธเจา้ (Hill of the Buddha) ตังอยู่ทางตอนเหนือของเมอืงซปัโปโร่ ทถีูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando
สถาปนกิชอืดังชาวญปีุ่ น พระพทุธรูปมคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร และมนี ้าํหนักมากถงึ 1500 ตัน
ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิสีวยงามแตกตา่งกันออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรูอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์
ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะทขีาวโพลน นับไดว้า่เป็นอกีหนงึสถานทีๆ เรียกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทเีดยีว

จากนันนําทา่นชม โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด (Makomanai Takino Reien)  สรา้งขนึในปี 1982 มเีนือททัีงหมด 1,8000,473 ตารางเมตร
ดา้นในมรีูปปันหนิโมอายขนาดใหญ่ตังตระหงา่นเรียงรายอยู่จํานวนมาก

ชอ้ปปิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ทสีดุในฮอกไกโด ตังอยู่ทเีมอืง Kita-
Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทไีปยัง สนามบนิชโิตเซ ่เปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืนเมษายน ปี 2012
ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จ ุ650 ทนัีง
และรา้นจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถนิประจําจังหวัดฮอกไกโด

ค่าํ
บรกิารการอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร ** พเิศษสดุๆ กบัเมนูปูสดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่นั **

ทพีกั
T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ศาลเจา้ฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ - รา้นจําหนา่ยของฝาก - ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ชอ้ปปิงยา่นทานุกโิคจ ิ-
ชอ้ปปิงซูซูกโินะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แหง่นีตังอยู่ทซีปัโปโร
เป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทมีคีวามเกา่แกแ่หง่หนงึในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1871
ในปัจจบัุนก็ยังคงมคีวามเกยีวขอ้งผกูพันกับวถิชีวีติของชาวฮอกไกโดอย่างลกึซงึเรมิตังแตก่ารมาสกัการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ
วันเซ็ตสบึนุ พธิสีมรสและอนื  ๆเป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ทมีธีรรมชาตอิุดมสมบรูณ์ มกีระรอกป่ามาเยียมทักทาย
และจะคราครําไปดว้ยนักทอ่งเทยีวทมีาชมดอกซากรุะและดอกบว๊ยซงึจะบานสะพรังพรอ้ม  ๆกันเมอืฤดใูบไมผ้ลมิาเยือน

แวะซอืของฝากท ีโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น
ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซงึม ีช็อคโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีคอื Shiroi Koibito
ซงึมคีวามหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นททีา่นรักทาน หรือวา่ซอืเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นได ้

รา้นจําหนา่ยของฝากของทรีะลกึ ทอียู่ไม่ไกลจากตัวเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ภายในรา้น 

ตลาดปลาซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น
เรียงรายตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนงึในตลาดทใีหญ่ทสีดุของเมอืง
รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่
ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา***

บา่ย
อสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji)  เป็นย่านชอ้ปปิงเกา่แก ่ทเีปิดใหบ้รกิารยาวนานกวา่ 100 ปี
จดุเดน่ของย่านนีคอืการสรา้งหลังคาทคีลมุทัวตลาด ไม่วา่จะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปปิงไดอ้ย่างสบายใจ
นอกจากนียังมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร สว่นสนิคา้ก็มทัีงเสอืผา้และรองเทา้แบรนดดั์งอย่าง Uniqlo, New
Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทจีะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ททีกุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donki
ทมีขีายทกุอย่างตังแตเ่ครืองใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครืองสําอางคใ์นราคาทถีูกจนน่าตกใจ
หรือถา้เดนิจนหมดแรงทนีีก็มรีา้นอาหารดังๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย

อสิระชอ้ปปิง ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) เป็นย่านบันเทงิทใีหญ่ทสีดุในฮอกไกโดซซูกูโินะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 5,000 รา้น



และรา้นอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคนื และถอืเป็นย่านทคีกึคักและมชีวีติชวีาทสีดุของเมอืงซปัโปโรอกีดว้ย
โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาว  ๆ500 เมตร และอยู่รอบ  ๆสถานีรถไฟใตด้นิ Susukino
ในเวลาค่าํคนืบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่งๆในย่านนีจะเปิดไฟประชนักันสสีนัละลานตาดงึดดูลกูคา้กันเต็มท ีรอบๆบรเิวณนีมรีา้นอาหาร
ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีทังไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะรวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น
ตังอยู่ในตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขนึลฟิตไ์ป
แตก็่มพีนักงานออกมาเรียกลกูคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด
ย่านซซูกูโินะมักจะมชีอืเรียกทรีูจั้กกันดใีนหมู่คนไทยและนักทอ่งเทยีว “ตรอกราเมน” เป็นตรอกทมีชีอืเสยีง
เพราะบรเิวณนีมรีา้นราเมนใหเ้ลอืกทานกันมากมาย ไม่วา่จะเป็น มโิสะราเมน ชโิอะราเมน เคอรร์ีราเมน เป็นตน้

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
T-MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ซปัโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทําการเช็คเอาทแ์ละตรวจสอบสมัภาระ กอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเซะ

10.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG671 (สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

15.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี26 สงิหาคม 2562 เวลา 12:00 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL
และอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนินกสกูต๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15
วัน **ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั



รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• **สาํคญั** บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

หมายเหตุ

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่านเกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษิทัจะจดัเตรยีมใหก้บัลูกทวัร ์
แตท่งันขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น
หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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