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HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน 
เดินทาง ตุลาคม–พฤศจกิายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง 35,900 บาท 

.- 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ญ่ีปุ่ น (สนามบนิชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1) 

วนัท่ี 2. สนามบนิชิโตเซะ – – อทุยานแห่งชาตโิอนมุะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาค ุ – โกดงัอิฐแดงริมน า้ – นัง่กระเช้า ภเูขาฮาโกดาเตะ 

วนัท่ี 3. ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เมืองเก่าโมโตมาชิ –โนโบริเบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ –ภเูขาไฟโชวะ –สวนหมีภเูขาไฟโชวะ  –  ทานกุิโคจิ 

วนัท่ี 4. เมืองบเิอะ – สระอาโออิเคะ – หมูบ้่านราเมงอาซาฮิคาวา่ – อทุยานแห่งชาตไิดเซ็ตสซึงั – น า้ตกริวเซย์และน า้ตกกิงกะ – กระเช้าคโุรดาเกะ 

– เมืองอาซาฮิกาวะ – อิออน มอลล์ อาซาฮิกาวะ 

วนัท่ี 5. เนินพระพทธเจ้า – ร้านของฝากท่ีระลกึ –โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้าน

กาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– มติชยุเอาเล้ตท์ – บฟุเฟ่ต์ ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 

วนัท่ี 6. สนามบนิชิโตเซะ-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญ่ีปุ่น (สนามบินชิโตเซะ )  
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1) 

20.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมี
เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้ ] 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ญ่ีปุ่น (สนามบินชิโตเซะ) -อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโก
เรียวคาคุ  – โกดังอิฐแดงริมน า้ – น่ังกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.40 น. เดนิทางถึง  สนามบนิชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก Hakodateไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามของเกาะกลางทะเลสาบ นักท่องเท่ียวสามารถเดินส ารวจพืน้ท่ีได้ทัง้หมด โดย
เส้นทางตามเกาะแก่งตา่งๆท่ีเช่ือมตอ่ด้วยสะพานเลก็ๆ ใช้เวลาในการส ารวจประมาณ 15-60 นาที ในอุทยานมีให้เช่าจักรยาน
(มีคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิ 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรับป่ันไปรอบๆทะเลสาบโอนมุะ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ตอนใต้สดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เม่ือครัง้อดีตได้

เป็นเมืองท่าท่ีมีการค้าขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวนัตก ซึ่งท าให้วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบเห็น
ได้จากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกท่ีตัง้อยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่าริมท่าเรือ ถนน
หนทางท่ีกว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าท่ีปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม
บรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุแสนโรแมนตกิ 

 ป้อมดาวห้าแฉกโกะเรียวคะค ุ(Fort Goryokaku ) เป็นป้อมรูปดาวห้าแฉกท่ีสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่ผู้ ท่ีเสียสละต่อสู้ เพ่ือ
เกาะฮอกไกโด สร้างขึน้ในปี 1864  โดยตระกูลโทกุงาวะ และเป็นสไตล์ตะวนัตก ใช้เวลาสร้างทัง้สิน้ 7 ปี เพ่ือใช้การป้องกัน
การรุกรานจากตา่งชาตใินช่วงท่ีสหรัฐต้องการบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมาถึงช่วงปฏิรูปสมยัเมจิ ท่ีได้มีการฟืน้ฟูอ านาจ
ของจกัรพรรดิขึน้มาใหม่ท่ีน่ีจึงใช้เป็นท่ีหลบภัยและ ศนูย์บญัชาการรบ ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเย่ียมชม ภายในมี
พพิธิภณัฑ์ท่ีแสดงถึงช่วงสงครามในระหวา่งปี 1868-1869 และยงัมีหอคอยท่ีสงู 60 เมตร 
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 โกดงัอิฐแดง หรือ โกดงัคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสินค้าของเมือง แม้

อาคารท่ีเห็นจะเป็นอาคารใหม่ท่ีถูกสร้างขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเม่ือปี 1907 แต่
ยังคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม แล้วน าท่านสู่ ซีฟู๊ ด มาร์เก็ต แหล่งซือ้หาของฝากจ าพวก
อาหารทะเล ซึ่งเป็นอาหารเล่ืองช่ือของฮาโกะดาเตะ 

 นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลา 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมวิว
ท่ีจะเห็นทศันียภาพท่ีสวยท่ีสดุท่ีถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืนอนังดงามของญ่ีปุ่ น 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั ณ บริเวณโกดงัอิฐแดง 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโก
กุดานิ –ภูเขาไฟโชวะ –สวนหมีภูเขาไฟโชวะ –ซัปโปโร – ช้อปป้ิง ทานุกิโคจิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ท่ีประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเช้าตีห้าถึง

เท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปยูักษ์ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ต่างๆ บริเวณ
ใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้านท่ีใช้วตัถดุบิแบบสดใหมจ่ากตลาดแห่งนีอี้กด้วย 

 ย่านโมโตมาจิ ( Motomachi District ) ซึ่งเป็นเขตประวตัศิาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะท่ีได้รวมไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์
ยโุรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตัง้แตส่มยัญ่ีปุ่ นเปิดประเทศท าการค้ากบัตา่งชาตใินปี 1854 และเป็นผลท าให้พ่อค้าจาก รัสเซีย จีน 
และ ชาติตะวันตกหลัง่ไหลเข้ามาติดต่อค้าขายกันมากอีกทัง้ยังมีการตัง้รกรากถิ่นฐานกันในนีอี้กด้วยโดยมีสิ่งปลกูสร้างท่ี
น่าสนใจ อาทิ ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นท่ีท าการของคณะ
ผู้ปกครองเมืองตัง้แตปี่ 1900 และ โบสถ์รัสเซีย (Russian Orthodox Church)โบสถ์ท่ีท าให้นึกย้อนถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเม่ือง
ท่าส าคญั 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก

อย่างวา่ “หบุเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะท่ีน่ีมีทัง้
บ่อโคลนและบ่อน า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณท่ีมีควันร้อนๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ท่ีคอยคุ้มกนัภยัให้ผู้มาเยือนดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของท่ีน่ีไม่ว่าจะเป็นร้านขายของท่ีระลึกห้องน า้
จะมีป้ายตา่งๆท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 ชมภเูขาไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ
ภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พร้อมบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ 

 ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาท่ีเพาะพนัธุ์หมีสีน า้ตาลท่ีมีตัง้แต่เจ้าหมีตวัเล็กๆไป
จนถึงหมีตวัโตน้องหมีท่ีน่ีไม่ดรุ้ายเพราะหมีท่ีน่ีได้รับการดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกับคนท่านจะได้เห็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดขูอง
น้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ีนักท่องเท่ียวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทัง้หลายด้วย ขนมปัง และแอป
เปิล้ ซึ่งจะมีจดุจ าหน่ายอาหารหมี 

 เดินทางสู่งเมืองซัปโปโร่ ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปปิง้เก่าแก่ ท่ีเปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี 
จดุเดน่ของย่านนีค้ือการสร้างหลงัคาท่ีคลมุทัว่ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิง้ได้อย่าง
สบายใจ นอกจากนีย้ังมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรส่วนสินค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบ
รนด์ดงัอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และท่ีจะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน Daiso ท่ีทุกอย่างราคา 100 
เยน รวมไปถึงร้าน Donkiท่ีมีขายทกุอย่างตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาท่ีถกูจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมด
แรงท่ีน่ีก็มีร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยให้บริการอยู่ด้วย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั แหลง่ช้อปปิง้ 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 

เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – อุทยานแห่งชาติได
เซ็ตสึซัง – น า้ตกริวเซย์และน า้ตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ – เมืองอาซาฮิกาวะ 
– อิออน มอลล์ อาซาฮิกาวะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองบเิอะ (Biei) เมืองเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีได้ช่ือวา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความ

เลก็ท่ีแสนน่ารักของเมืองนีอ้ยู่ท่ีภาพววิทิวทศัน์แบบพาโนรามาววิระหวา่งสองข้างทางท่ีเตม็ไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทอง
ตดัสลบักบัไร่ข้าวโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตดัเป็นฉากหลงัสลบัเนิน น าท่านเดินทางสู่ สระอะโออิ
เคะ หรือ บอ่น า้สีฟ้า (Blue Pond ) ตัง้อยู่ฝ่ังซ้ายของแม่น า้ Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตัง้ช่ือตามสี
ของน า้ท่ีเกิดจากแร่ธาตตุามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกิดขึน้จากการกัน้เข่ือนเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้โคลนภเูขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุขึน้เม่ือปี 
1988 ไหลเข้าสูเ่มือง ไฮไลท์!!! ชมน า้สีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บอ่น า้ตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สงูจ านวนมากท่ีสะท้อนให้เห็น
ความใสแปลกตาท่ีแสนพเิศษของน า้ในบอ่ 

 หมูบ้่านราเมง (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศาสตร์การท าราเมนมาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลงัสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ้่านราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพ่ือให้เหล่านักท่องเท่ียวได้เข้ามาสมัผสั
รสชาตแบบดัง้เดมิของร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียงทัง้ 8 ร้านได้อย่างเตม็ท่ี 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ้่านราเมง 
 เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเรียกได้ว่าตัง้อยู่ใจกลางของ

ภมูภิาคฮอคไกโด ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัในนามหลงัคาของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในปี 1934 และต่ืนตาตื่นใจกับฤ
ดใุบไม้เปล่ียนสี ทัว่ทัง้บริเวณอทุยานจะเตม็ไปด้วยต้นไม้ท่ีก าลงัพากนัเปล่ียนสีสนั (โดยปกตใิบไม้เปล่ียนสีท่ีเกาะฮอกไกโดจะ
เปล่ียนสีประมาณช่วงต้นเดือนตลุาคม-กลางพฤศจิกายน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 น า้ตกกิงกะและน า้ตกริวเซ เพลดิเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน า้ตกท่ีจัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสดุติด
หนึ่งในร้อยของญ่ีปุ่ น น า้ตกทัง้สองแห่งนีมี้ต้นน า้อยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสมัผสัความแรงของสายน า้ท่ีไหลรวมกัน
กลายมาเป็นแมน่ า้อิชิคาริได้หลงัจากฤดหูนาว สว่นในช่วงฤดหูนาวน า้ตกทัง้สองแห่งนีจ้ะแขง็ตวักลายเป็นน า้แขง็ 

 กระเช้าคโุรดาเกะ น าท่านชมใบไม้เปล่ียนสีสุดแสนโรแมนติกนับได้ว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
ขนาดตวักระเช้าสามารถบรรจผุู้โดยสารได้มากถึง 101 ท่ีนั่งและใช้เวลาเดินทางไปถึงด้านบนสดุประมาณ 7 นาที นับว่าเป็น
เส้นทางชมใบไม้แดงท่ีไมค่วรพลาดส าหรับเส้นทางฮอกไกโด 
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 พาท่านสมัผสักบัความงามไปพร้อมความตื่นเต้นกบักระเช้าลอยฟ้าห้อยขา เพ่ือให้ท่านได้ชมธรรมชาตบิรรศของใบไม้เปล่ียนสี

แห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างใกล้ชิด (กระเช้าลอยฟ้าอาจหยดุให้บริการในวนัท่ีสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย หรือมีเหตกุารณ์
สดุวสิยัทัง้นีท้างบริษัทขออนญุาตปรับเปล่ียนรายการเพ่ือความเหมาะสม) 

 อิออน มอลล์ อาซาฮีคาวา่ (Aeon mall Asahikawa) ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาวา่ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของ
ฝาก ของท่ีระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ได้ท่ีน่ีเช่นกนั 

 อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาวา่ 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 

เนินพระพทธเจ้า – ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซือ้ผลิตภัณท์ของฝากจาก
โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่า
แก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– มิตชุยเอาเล้ตท์ –  
บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
 เดนิทางสู ่เนินแห่งพระพทุธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซปัโปโร่ ท่ีถูกออกแบบโดย Mr.Tadao 

ando สถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่ น พระพทุธรูปมีความสงูถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกัมากถึง 1500 ตนั ล้อบรอบด้วยธรรมชาติท่ี
สวยงามแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรู้อนรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดหูนาวก้อจะรู้สกึได้ถึงความงดงามของหิมะ
ท่ีขาวโพลน นบัได้วา่เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีๆเรียกได้วา่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

 ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่ านได้อิสระเลือกซือ้
สนิค้าภายในร้าน 

 แวะซือ้ของฝากท่ี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของ
โรงงานถกูสร้างขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของท่ีนีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปให้คนท่ีท่านรักทาน หรือวา่ซือ้เป็นของฝากตดิไม้ติดมือ
กลบับ้านได้ 
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15.10 น. เดนิทางสู ่เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ร้างเม่ือปี 
1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมี
การถมคลองคร่ึงหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดนิเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 ชม นาฬกิาไอน า้โบราณ สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน า้ มีเสียงดนตรีดงัขึน้ทุกๆ 15 
นาที เหมือนกบันาฬกิาไอน า้อีกเรือนท่ีแคนาดา 

 พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวั
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมือง โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางด้าน
การเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่า
แก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลกึแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 
1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของโรงงานแห่งนีก้็คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้ว
นัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวธีิการเป่าแก้วให้กบันกัท่องเท่ียวด้วย 

 ร้านกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าและถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

 แหล่งช้อปปิง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด 
ตัง้อยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยัง สนามบินชิโตเซ่ เปิดให้บริการเม่ือเดือน
เมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนั่ง 
และร้านจ าหน่ายสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าจงัหวดั 

ค ่า รัปประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร –พเิศษสดุๆกบัเมนปูสูดุอร่อย 3 ชนิด แบบไมอ่ัน้ 
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วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 

 น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิชิโตเซะ 
 ถึง สนามบนิชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน 
 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 02-07 ต.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 12-17 ต.ค. 62 38,900.- 38,000.- 38,000.- 7,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 19-24 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 34,900.- 
วนัท่ี 23-28 ต.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 7,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 26-31 ต.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900.- 

วนัท่ี 29 ต.ค -03 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 01-06 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 05-10 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 08-13 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 12-17 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
 
 
 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


