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HOKKAIDO – HAKODATE 6D4N  

เท่ียวตอนเหนือสุดของญ่ีปุ่ น แหล่งรวมอาหารอรอ่ย 
นัง่กระเช้าชมความสวยงามยามค า่คืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ 

สมัผสัความโรแมนติก ณ คลองโอตาร ุช้อปกระหน า่ย่านทานูกิโคจิ 
พิเศษกบัการแช่ออนเซน็สไตลญี์ปุ่่ นแท้ๆ!! 

 อ่ิมอร่อยกบัเมนู
พิเศษขาปยูกัษ์!!  

11 – 16, 12 – 17 เมษายน 2562  

เทศกาลสงกรานต ์ ราคา 46,900.- XJ 620 DMK – CTS 23.55 – 08.40 
XJ 621 CTS – DMK 09.55 – 15.10 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – โกดงัอิฐแดง – 
นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 

   
YUNOKAWA KANKO SHOEN 

HOTEL หรือเทียบเท่า  

3 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่า    
โมโตมาจิ – พิพิธภณัฑส์าหร่ายคอมบุ – วนอทุยานโอนุมะ – โนโบริเบต็สึ    

NOBORIBETSU MANSEIKAKU 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ –  
พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – พิพิธภณัฑช์็อคโกแลต – มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์– ซปัโปโร   - 

SMILE PREMIUM HOTEL 
SAPPORO หรือเทียบเท่า 

5 
ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – อีออนพลา
ซ่า – ท าเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร  - - 

SMILE PREMIUM HOTEL 
SAPPORO หรือเทียบเท่า 

6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ     
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20.30  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 620 
 

 

 
08.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึ่งระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภูเขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็นหมี

พนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจุบนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสมัผสัความตื่นตาตื่นใจ ณ  โกดงัอิฐแดง ในปีอนัเซอทิี ่6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะไดเ้ปิด

เป็นท่าเรือส าหรบัการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นพร้อมกบัท่าเรือโยโกฮามาและ

ท่าเรอืนางาซาก ิเมอืงฮาโกดาเตะไดเ้จรญิรุ่งเรอืงจากการเป็นท่าเรอืเป็นอย่างมากและยงัเป็นแหล่ง

ทีร่วบรวมวฒันธรรมของชาวต่างชาตอิกีด้วย อสิระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ย่านโกดงัแดง

คาเนโมร ิปัจจุบนักลายเป็นสญัลกัษณ์ทางการท่องเทีย่วไปแล้วส าหรบัหมู่อาคารก่ออฐิสแีดง โกดงั

เกบ็สนิค้าของเมอืงฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เหน็จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึน้มาทดแทนอาคาร

หลงัเก่า ซึ่งถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ

สถาปัตยกรรมแบบดัง่เดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตัง้อยู่เรียงรายริมอ่าว       

จากนัน้พาท่าน นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – โกดงัอิฐแดง – นัง่กระเช้าชมวิวยาม
ค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 
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ตอนใต้ของเมอืงฮาโกดาเตะและมคีวามสูงถงึ 334 เมตร ได้รบัการยกย่องว่าสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 

ของโลก โดยในยามค ่าคนืที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเหน็ววิ

ทศันียภาพของเมอืงฮาโกดาเตะทัง้เมอืงไดอ้ย่างชดัเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมลีกัษณะรูปร่างคลา้ย

กบัววันอนหมอบ ดงันัน้จงึมชีื่อเรยีกอกีชือ่หนึ่งวา่ กากิว ซงั (GAGYU SAN) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฮาโกดาเตะ ณ  YUNOKAWA KANKO SHOEN HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรือที่เรียกกนัว่า     

การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสนิค้านานาชาต ิอาท ิอาหารทะเล ผกัและ

ผลไม้สด รวมถงึเสือ้ผา้และขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัของชาวเมอืงเป็นประจ าเรยีง

รายไปบนถนนกว่า 360 รา้น ซึ่งนับเป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและมสีนิคา้ให้เลอืกมากมายหลากหลาย

ชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 

จากนัน้น าท่านสู่ โกเรียวคะค ุทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพววิทวิทศัน์ของ

เมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ ๆ กนันัน้หากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็น

รูปร่างคลา้ยดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมคีวามงดงามมาก ทีต่รงนัน้จะเรยีกวา่สวนสาธารณะโกเรียวคะค ุ

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัิ

ศาสตร์ของเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รบัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยั

ญี่ปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาตโิดยมสีิ่งปลูกสร้างที่น่ าสนใจ

มากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใชเ้ป็น

ที่ท าการของคณะผูป้กครองเมอืงตัง้แต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) โบสถ์

หลากสไตล์ที่ท าให้นึกย้อนถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมื่องท่าส าคญั ซึ่งยงัคงรกัษาสถาปัตยกรรมอนั

ทรงคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอย่างด ี

DAY 3 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – 
พิพิธภณัฑส์าหร่ายคอมบุ – วนอทุยานโอนุมะ – โนโบริเบต็สึ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์าหร่ายทะเลคอมบุ ชมวธิกีารแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลติภณัฑช์นิดต่าง 

ๆ และเชญิชวนท่านลิม้ลองไอศครมีสาหร่ายทะเล ทีม่จี าหน่ายเพยีงทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วนอทุยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม ้ขนุเขาและแหล่ง

น ้าธรรมชาต ิรวมถงึทะเลสาบโอนุมะโดยมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอนัสวยงามตัง้อยู่ใน

ฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็และมกีจิกรรมฤดูหนาว อาทเิช่น ปัน่จกัรยาน , 

สโนโมบลิ, ฯลฯ เป็นอกีสถานทีท่ีต่ดิชารต์ของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งมาเยอืน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ที่พัก โนโบริเบ็ตสึ ณ NOBORIBETSU MANSEI KAKU 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแชน่ ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม จิโกกดุานิ ซึ่งมคีวามหมายวา่หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภูเขาไฟซึ่งยงั

ไม่ดบั จงึก่อให้เกดิน ้าพุร้อน และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิี่ยงัคงอยู่ช ัว่

กลัป์ 

น าท่านสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ทีค่วบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ 

แวะชม คลองโอตาร ุทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณ 

ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่ง

สนิคา้จากคลงัสนิคา้ในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท้่านเดนิเล่น พรอ้มถ่ายรูป

ตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ได้เวลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ 

DAY 4 
โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่องดนตร ี–  
พิพิธภณัฑช์อ็คโกแลต – มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ – ซปัโปโร 
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พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม้ พพิธิภณัฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช็อคโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชอ็คโกแลตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของชอ็คโกแลตขาวที่ข ึน้ชื่อที่สุดและยงัสามารถศกึษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลตชื่อดงัของญี่ปุ่ นที่จะท าใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิย่างมริู้ลมื (น าท่านชม

บริเวณด้านนอกโรงงาน) 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ เอาทเ์ลท็ทีร่วบรวมสนิคา้มากมาย รวมทัง้สนิคา้ปลอดภาษ ี

อาท ิCoach Ralph Laurenฯลฯ และอกีมากมายกวา่ 130 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกสรรตามอธัยาศยัหรอื

จะลองเลอืกชม Hokkaido Local Farm Villageที่สุดของฟาร์มที่รวบรวมสรรพสิง่สนิค้าของฮอกไก

โด ในแบบทีทุ่กท่านไม่ควรพลาด 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั ้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก  ซัปโปโร ณ  SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเชน่ภูมภิาคคนัโต แต่ที่นี่

กเ็ป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวญั

และก าลงัใจสบืไป 

จากนัน้น าท่านเดินทางสุ่ร้าน JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE  ร้านสินค้าปลอดภาษีที่สะดวก

ครบครันด้วยสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ  เครื่องส าอางค์ 

ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิ ขนมและของฝากมากมาย อสิระให้ท่านเลื่อซื้อเลอืหาสนิคา้ต้องตาตอ้งใจตาม

อธัยาศยั 

DAY 5 ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – อีออนพลาซ่า –  
ท าเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากร้านค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่าง

เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบน

โตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป

จ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลงันี้ใชเ้ป็นที่ท าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต้่อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้

ซึ่งตัง้อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้  ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ย ังงดงามอยู่นัน้ได้รับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกที่เหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง อาคารหลงันี้จงึได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรม

ส าคญัของชาตเิมื่อปี พ.ศ. 2512 

น าท่านเดนิทางสู่ โอโดริปารค์ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดกลาง

ใจกรุงซปัโปโร ฤดูร้อน => ใชเ้ป็นที่จดั งานแสดงดอกไม ้ส าหรบั ฤดูหนาว ใชเ้ป็นสถานที่จดังาน

เทศกาลหิมะอนัยิง่ใหญ่ มีการแกะสลกัน ้าแขง็ประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจ าหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล์ 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรี้านค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้ร้านขายของสด ร้านกนิ ร้านขายของที่ระลกึรวม

แลว้กวา่ 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์เป็นตน้  

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั ้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก  ซัปโปโร ณ  SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

09.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 621 

15.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 

 

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

11 – 16 เม.ย. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 

12 – 17 เม.ย. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี
ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 
+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้  าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ
เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 
 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ

เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS)  HOKKAIDO - HAKODATE 6D4N (TG) 
 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ในกรณเีกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแล้ว หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 
 


