
 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชชิ่ง 6วนั 4คืน (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

หบุเขานรกจิโกกุดานิ | นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ | กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน า้แข็ง | 
ภเูขาไฟโชวะชินซนั | ทะเลสาบโทยะ | กิจกรรม ณ ลานสกี | แช่ออนเซ็น 2 คืนเต็ม 

    
 

 

 

HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชชิ่ง 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย 

เดินทาง มกราคม – กุมภาพันธ ์2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  46,900.- 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) 
[TG670 23.55 -08.20+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –  
ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – น่ังกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani)  

หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้น 
เพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา 
และถือเป็นแหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสญัลักษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตัว
ใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กันภัยให้ผูม้าเยือนดังนัน้ทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลึก
หอ้งน า้จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.55-08.20+1) 
วนัที่ 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – โกดังอิฐแดง – นั่งกระเชา้ชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 3. ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน า้แข็ง – ภูเขาไฟโชวะชินซนั – ทะเลสาบโทยะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 4. กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – นาฬิกาไอน า้โบราณ – เมนูป ู3 ชนิด 

วนัที่ 5. ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – รา้นจ าหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซปัโปโรโจไง – ชอ้ปปิ้งทานุกิโคจิ – ชอ้ปปิ้งซูซูกิโนะ 

วนัที่ 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)(TG671 10.00-15.50) 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชชิ่ง 6วนั 4คืน (TG) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีต
ไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวต่างชาติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ข้ามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบ
เห็นไดจ้ากโบสถ์คริสต ์ รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา อาคารโกดังอิฐแดงเก่าริมท่าเรือ  
ถนนหนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่ เ ปิดเสียงตามสายให้ได้ยินทั่ วเมือง  
เสริมบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคาเนโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกดาเตะ โกดังเก็บสินคา้ของเมือง  
แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907  
แต่ยงัคงเอกลกัษณแ์ละความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชชิ่ง 6วนั 4คืน (TG) 

 น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ 
(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมวิวที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเมือง ที่มีน ้าทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน  
เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค ่าคืนบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยิบระยบัและยังถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์
ยามค ่าคืนอนังดงามของญ่ีปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กับ ภูเขาร็อคโค เมืองโกเบ) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก YUNOKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน ้าแข็ง – 
ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning market) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้เลือกชมอาหารทะเลขึน้ชื่อของ

เกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปหูลากหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ที่มีทัง้แบบสดและแบบแหง้หรือจะเป็น
ผลไมข้ึน้ชื่อตามฤดูกาลและผกัพืน้เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิม้ลองไอศกรีมหมึก
ด าที่เป็นของขึน้ชื่อของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ีกดว้ย 

 ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านีเ้ป็นที่นิยม
ในหมู่ ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลากหลาย  
เมื่อครัง้อดีตไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวต่างชาติฝ่ังตะวันตก ซึ่งท าให้วัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ข้ามามีบทบาทใน 
เมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถค์ริสต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยู่ริมเนินเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 กิจกรรมตกปลาวากาซากิบนน ้าแข็ง เป็นกิจกรรมขึน้ชื่อของฤดูหนาว วิธีการง่ายๆเพียงหย่อนเบ็ดลงในรูที่เจาะผิวน ้าแข็ง

บนทะเลสาบที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้  ปลาที่ได้จากการตกเบ็ดเราสามารถน ามาประกอบอาหารง่ายๆเป็นเทมปุระ 
ปลาวากาซากิอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียว ใหท้่านเพลิดเพลินกับการตกปลาวากาซากิอย่างสนุกสนาน 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชชิ่ง 6วนั 4คืน (TG) 

 
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์ุรุษไปรษณียผู์้คน้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่  

ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946 ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น  
“อนุสรณท์างธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นที่ระลึก 

 
 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง

ภูเขาไฟอูสุระเบิด ตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี ้มีความพิเศษตรงที่น ้าจะไม่แข็งตัวใน 
ช่วงฤดูหนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island)  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชชิ่ง 6วนั 4คืน (TG) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 4 
กิจกรรม ณ ลานสกี – โอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี –  
นาฬิกาไอน ้าโบราณ – เมนูปู 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ณ ลานสกี Otaru Tenguyama Ski Resort (ลานสกีโอตารุเท็งกุยามะ) ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านล่างของภูเขาเทนงุ  

ภายในเมืองโอตารุ (Otaru) โดยกระเช้าแห่งนีถื้อว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะไดเ้ห็นวิวสวยๆของเมือง ตวักระเชา้เองจะสามารถ
ขึน้ไปยงัยอดเขาเทนงุ ที่ความสงู 271 เมตร ใชเ้วลาเพียง 4 นาทีเท่านัน้ เมื่อขึน้ไปแลว้เราจะไดเ้ห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบ 
360 องศา 

 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว  

1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่  
คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไว้ที่โกดัง แต่



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชชิ่ง 6วนั 4คืน (TG) 

ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  
โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น  
โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่ส าคญัทางประวัติศาสตรข์องเมือง 

 นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตลอ์ังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน ้า มีเสียงดนตรีดังขึ ้นทุกๆ  
15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน า้อีกเรือนที่แคนาดา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน ** 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจ าหน่ายของฝาก –  
ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีต้ั้งอยู่ที่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึง้ เร่ิมตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้  
ในเขตศาลเจา้ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์  

 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของโรงงานถูกสรา้ง
ขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมีช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีคื้อ Shiroi Koibito  
ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปให้คนที่ท่านรกัทาน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไม้ติด
มือกลบับา้นได ้
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 ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้

สินคา้ภายในรา้น 
 ตลาดปลาซัปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อก 

ขึ ้นไปนอกตลาดขายส่งซัป โปโร  (Sapporo’s Central Wholesale Market) เ ป็นหนึ่ งในตลาดที่ ใหญ่ที่ สุดของ เมือ ง  
 รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอื่นๆ 
 ในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนกั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง 
 ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ อิสระชอ้ปปิ้งถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านชอ้ปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้ริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี ้

คือการสรา้งหลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปปิ้งไดอ้ย่างสบายใจ 
นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้มากกว่าถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินคา้ก็มีทั้งเสือ้ผา้และรองเทา้แบรนด์
อย่างเช่น UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น DAISO ที่ทุกอย่าง 
ราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น DONKI ที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางคใ์นราคาที่ถูกจนน่าตกใจ  
หรือถา้เดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มีรา้นอาหารดังๆหลายรา้นคอยใหบ้ริการอยู่ 

 อิสระช้อปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 5,000 รา้น
และรา้นอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นย่านที่คึกคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของเมืองซปัโปโรอีกดว้ย 
โดยอยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้น SUSUKINO ในเวลาค ่าคืนบรรดาป้าย
ไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชนักัน สีสนัละลานตาดึงดูดลกูคา้กันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ีรา้นอาหาร
ภตัตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น  
ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังานออกมาเรียกลกูคา้เสนอเมนูและบริการของ 
รา้นตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ย่านซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรียกที่รูจ้กักันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวว่าเป็น “ตรอกราเมน” 
เพราะบริเวณนีม้ีรา้นราเมนใหเ้ลือกทานกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มิโสะราเมน ชิโอะราเมน เคอรร่ี์ราเมน เป็นตน้ โดยมีราคา
เร่ิมตน้เพียงชามละ 750 เยนเท่านัน้ 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG671 10.00-15.50] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  : HOKKAIDO HAKODATE สโนว ์ฟิชช่ิง 6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-12 ม.ค.63 48,900.- 48,900.- 46,900.- 8,900.- 39,900.- 
วนัท่ี 14-19 ม.ค.63 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 39,900.- 
วนัท่ี 21-26 ม.ค.63 46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 39,900.- 
วนัท่ี 31 ม.ค.-05 ก.พ.

63 
46,900.- 46,900.- 44,900.- 8,900.- 39,900.- 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  
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- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


