
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoRomance (FullService) 6D4N (TG) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

 
วันที ่1 

 

20.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้นเตอร ์D 

กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45 – 08:30+1   

 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 
วันที ่2 

 

ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ 
โกดังอฐิแดง – ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ ชมไนทว์วิ 1 ใน 3  
 

 
-- / กลางวัน / ค ่า 

 

HAKODATE 
IMAGINE HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 
วันที ่3 

 

ตลาดเชา้ – ย่านโมโตมาจ ิ– ป้อมโกะเรยีว – โชวะชนิซงั  

ศูนยอ์นุรักษ์หม ี– โรปเวยข์ึน้ยอดเขาอุส ุ– ทะเลสาบโทยะ 
 

 

เชา้ / กลางวัน / ค ่า 

 

TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเท่า 

 
วันที ่4 

 

คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจ ิ– พพิธิภัณฑก์ล่องดนตร ี
สนุกสนามกับกจิกรรมหมิะทีค่โิรโระ สกรีสีอรท์ 

 
เชา้ / กลางวัน / ค ่า  

 

 TRIBUTE  
PORTFOLIO KIRORO 

หรอืเทยีบเท่า 

 

วันที ่5 

 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนนิพระพุทธเจา้  
ชอ้ปป้ิงย่านทานูกโิคจ ิ– ย่านกนิดืม่ซซูกูโินะ 
 

 

เชา้ / -- / ค ่า 
Buffet Nanda 

 

TOKYU REI  
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 
วันที ่6 

 

ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 
 

 

เชา้ / บรกิารอาหาร

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoRomance (FullService) 6D4N (TG) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ธนัวาคม 2562 – เมษายน 2563 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

15 – 20 ธนัวาคม 2562 47,900 44,900 11,900 

01 – 06 มกราคม 2563 56,900 53,900 11,900 

16 – 21 มกราคม 2563 44,900 41,900 11,900 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 54,900 51,900 11,900 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 45,900 42,900 11,900 

05 – 10 มนีาคม 2563 44,900 41,900 11,900 

19 – 24 มนีาคม 2563 44,900 41,900 11,900 

01 – 06 เมษายน 2563 44,900 41,900 11,900 

 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก – เม้าท์ฮาโกดาเตะ 
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ สถานตากอากาศและ

น ้าแร่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมนี ้ารอ้นทีแ่ตกต่าง
กนั 11 ชนิด นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดของ
ญี่ปุ่ น ภายในเมอืงแห่งนี้เตม็ไปดว้ยทีพ่กัสไตล์เรยีวกงัมากมาย  

  แลว้น าท่านชม เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและน ้าแร่ที่
มีชื่อเสยีงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน ้าร้อนทีแ่ตกต่างกนั 11 
ชนิด นับเป็นน ้าร้อนที่ดีและมีประสทิธิภาพมากที่สุดของญี่ปุ่ น 
ภายในเมืองแห่งนี้เตม็ไปด้วยทีพ่กัสไตล์ญี่ปุ่ นเรยีวกงัมากมาย 
แลว้น าชม จิโกกดุานิ  หรอื หบุเขานรก  ซึ่งเกดิจากภูเขาไฟที่
ยังไม่ดับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันและกลิ่นของกัมมะถนั   
ชมบ่อน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoRomance (FullService) 6D4N (TG) 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  SALMON CHAN CHAN YAKI   
   ปลาแซลมอนกระทะร้อน ผดัพร้อมเคร่ืองเคียงผกันานา

ชนิด เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ  (4 ท่านต่อ 1 ชุด)  
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่ใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใต้
ของเกาะ มชีื่อเสยีงดา้นทวิทศัน์ทีส่วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ 
และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมอืงหนึ่งทีม่ีท่าเรอืส าหรบั
เปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วงหลงัจากยุคแยกประเทศ เมอืง
ฮาโกดาเตะไดร้บัอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านที่
อยู่อาศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวนัตก   

 เยน็ น าท่านชม โกดงัอิฐแดงริมน ้ า (Red Brick Warehouses) ได้
ปรบัปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใช้ค้าขายในปลายสมยั
เอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าว  ฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ป
ป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่า ๆ  นอกจาก
ร้านขายของที่ระลึกที่ทนัสมยั เสื้อผ้าแฟชัน่ ร้านขายอุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยงัมีร้านอาหาร ลานเบยีร์ 
โบสถ์ส าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพื่อชมววิทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย   

  แล้วน าท่านเดินทางโดยรถบัสไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate) มีความสูง 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอน
ใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่
ท้องฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ที่งดงาม นับเป็นจุดชมวิวตดิอนัดนั 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ี
ที่สุดของญี่ปุ่ น ร่วมกับภูเขาอินาซะ (Mt. Inasa) ที่นางาซากิ 
(Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mt.Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามรีา้นกาแฟ รา้นของทีร่ะลกึดว้ย  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE IMAGINE  หรอืเทยีบเท่า  
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเมนูหลากหลายให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปั้นซูชิ ชาชิมิ  

ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  สลดัผกั  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด  
   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 

 (3) วนัท่ีสามของการเดินทาง ตลาดเช้า – ป้อมดาวห้าแฉก – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ  
   ภเูขาไฟโชวะชินซนั – นัง่กระเช้าไฟฟ้าอุซุ – ทะเลสาบโทยะ 
 

 เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

https://www.talonjapan.com/mount-inasa-yama/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/hyogo/kobe/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoRomance (FullService) 6D4N (TG) 

  เชา้วนัน้ีน าท่านไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ช่วงตกึ 
เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ใน
ตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสก้า ไข่ปลาแซ
ลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล บริเวณ
ใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura 
Domburi (ขา้วเสริ์ฟพรอ้มหอยเม่นทะเล และไข่ปลาแซลม่อน) 

 
 
  แล้วน าท่ านชม ป้อมโกะเ รียวกาคุ  (Fort Goryokaku)            

หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบริเวณนัน้
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิม่พื้นที่ในการ
วางปืนใหญ่นัน่เอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตาม
สไตล์ตะวนัตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนั
การคุกคามจากมหาอ านาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้
กลายเป็นฐานกองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตัง้ขึ้นใหม่  หลังจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูก
ดดัแปลงเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี1910  (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในอาคาร และค่าขึ้นชมวิวบนหอคอย) 

  แล้วน าท่ าน เดินชมเมือ งที่  ย่ านเ มือง เก่ า โมโตมา จิ  
(Motomachi District) แต่ก่อนบรเิวณท่าเรอืเมอืง  ฮาโกดาเตะ 
เป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารค้าระหว่างประเทศในปี ค.ศ.1854 
ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าให้มีผู้ค้าจ านวนมาก
จากรสัเซีย จีน และชาติตะวนัตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศยัอยู่ใน
เมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมอีาคารสไตล์ตะวนัตก 
สิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด  

   1.  ห้องโถงอนุสรณ์สไตลจ์ีน (Chinese Memorial Hall) 
  2.  ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall)  
  3.  โบสถร์สัเซียออโธดอ็กซ์ (Rusian Orthodox Church)  
  4.  วดัฮิงาชิฮอนงนัจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji) 
  5.  สถานกงสลุองักฤษเก่า (Old British Consulate) 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  KAMAMESHI SET    
   ข้าวอบหม้อดิน พร้อมหม้อไฟตามฤดกูาล และชุดเทมปุระ 

เสิรฟ์พร้อมไข่ตุ๋น และซุปมิโสะ ข้าวสวยร้อนๆ   



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoRomance (FullService) 6D4N (TG) 

 บ่าย  น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขา
ไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น เกดิขึน้โดยการ
เกิดแผ่นดินไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้นท่ีราบทุ่งข้าวสาลี มีความ
ชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิโชวะ 
ปัจจุบนัยงัคงมีควนัก ามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขา
ไฟแห่งนี้ตัง้อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟอุสุ 

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุส ุเพื่อชมทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน 
ท่านสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของ ทะเลสาบโทยะ  
(Lake Toya) และภเูขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) และจุด
ชมวิวอีกแห่งหนึ่งก็จะเหน็ววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่
ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัที่เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท      
มคีวามสูง 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้  

 
 
 

  แล้วน าท่านชม ศูนย์อนุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park) เป็น
สถานทีเ่พาะพนัธุ์หมสีนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูก
หมีสนี ้าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัที่
ไม่ดุรา้ยโชว์ลลีาอ้อนขออาหารจากนักท่องเทีย่วเป็นภาพทีน่่ารกั
น่าเอ็นดูเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงัขายขนมปังและแอปเป้ิลให้
นักท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแห่งชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจาก
แอ่งปากปล่องภูเขาไฟที่มขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญี่ปุ่ น  และ
ผลจากการระเบิดของภูเขาไฟท าใหม้ลีาวาทบัถมจนปิดกัน้ทาง
น ้าไหลไม่ให้ออกจากทะเลสาบได้ ด้านหลังมีภูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชนิซงั ส่วนดา้นหน้ามภีูเขาโยเทอจิงึเป็นภาพทิวทศัน์
ที่สวยงามอย่างยิ่ง จนได้ชื่อว่าเป็นวิวที่งดงามที่สุดอนัดบัสาม
ของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าท่านพกัค้างคืน ณ ท่ีพกับริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเมนูหลากหลายให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปั้นซูชิ ชาชิมิ  

ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  สลดัผกั  ขนมเค้กและของหวาน  
   หลงัอาหารค า่อิสระอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง คลองโอตาร ุ– ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี 
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   สนุกสนามกบักิจกรรมหิมะท่ีคิโรโระ สกีรีสอรท์   

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกี่ยวกบัการท าเครื่องแก้วทีส่วยงาม และมสีไตล์รูปทรง
อนัเป็นเอกลกัษณ์ แล้วน าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุที่ไดร้บัความนิยมถ่ายภาพ  
มีฉากหลงัเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้าง
เสร็จในปี 1923 ถือว่าเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็น
เสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แต่ภายหลงั
ได้เลิกใช้และถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่
เหลอืไวค้รึง่หนึ่งกไ็ดท้ าการปรบัปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยงั
ปรบัปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิ อสิระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  

  แลว้น าท่านไปยงั ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยู่
กลางเมอืงโอตารุ ทีถ่อืเป็นแหล่งท่องเทีย่วแลนมาร์กของเมอืงนี้ 
นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วยเอกลักษ์มากๆ 
อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลง
เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้าน
เสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑ ์ 

 
 
 
  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารตุามอธัยาศยั  
  ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง

ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัร้านขาย
กล่องดนตร ี ซึ่งมกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลือกเพลงต่างๆ ได้ด้วยตวัของท่านเอง  ร้านขาย
เครื่องแก้ว ร้านขายขนมอบต่างๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดใหม่ ให้
อร่อยจนลมือ้วนกนัเลย และ ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ถอืเป็นขนมของฝากขึน้ชื่อ   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั     
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตวั  พร้อม

สลดัผกั เคร่ืองเคียงตามฤดูกาล  ข้าวสวยร้อน ๆ และซุป
ผกัมิโสะเข้มข้น    
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 บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท (Kiroro Ski Resort) 
ซึ่งเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์แฟนเดย ์จากนัน้น าท่านเข้า
สู่ท่ีพกั TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL KIRORO สกีรีสอร์ท 
หรูของญี่ปุ่ น โดยในฤดูหนาวพืน้ที่รอบๆ รีสอร์ทจะเป็นสถานที่
เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น 
ล้อมรอบด้วยทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาสูงต ่าสลบักนั
ไป ท าให้ถึงแม้จะไม่ไดม้าเล่นสกี  ก็ยงัมีนักท่องเที่ยวเดนิทาง
มาเที่ยวที่นี่อยู่เป็นจ านวนมาก โดยท่านสามารถเลือกซ้ือ
แพ็คเกจกิจกรรมหิมะของทางรีสอร์ท เช่น Snow Park for 
Sledging & Tubing, Snow Banana Boat, Snow Rafting, 
Mini Snow Mobile อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ
จะขึ้นกอนโดล่าขึ้นไปสัน่ระฆงัรกั (เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในฉากดังในภาพยนตร์ หรือจะถ่ายรูปคู่กับ
โบสถ์ชาเปลท่ีสวยงาม แวดล้อมด้วยหิมะนุ่มปุยขาว
สะอาดตา  (อิสระให้ท่านเล่นหิมะ หรือสกีตามอธัยาศยั ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) 

 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของรีสอรท์   
  บริการท่านด้วย  บุปเฟ่ต์นานาชาติ ทัง้แบบสไตล์ญ่ีปุ่น 

ผสมผสานสไตลย์ุโรป พร้อมเมนูขนมของหวานมากมาย
ให้ท่านได้เลือก และเมนูผลไม้ตามฤดกูาล  

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 
 
 
 
 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนินแห่งพระพทุธเจ้า  
   ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านกินดื่มซูซูกิโนะ   
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านไปยงั ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็น

ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้ง
ขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมาประทับ
ทัง้หมด 4 องค์ จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ใน
ฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วนัที่ 
14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri  
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  แล้วน าคณะเดินทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และ
ร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาด
ขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้า
ต่ างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล  เช่น ปู  หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ 
เช่น ข้าวโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อคอื Donburi  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดปลาโจไก 
 บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ้นเอกอกีชิ้น

หนึ่งของ ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น
เจา้ของรางวลัพรติซ์เกอร์ทีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนิก โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมาก
ถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมี
ค่อยๆ ลาดลง อีกทั ้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม
วตัถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นน้ีคอื สรา้งขึน้เพื่อใหเ้หน็
ถงึอกีแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนไดช้ื่นชม
พระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิ  ท่าน
สามารถชมในววิทวิทศัน์ทีแ่ตกต่างกนัทุกๆ ฤดูกาล และช่วงฤดู
หนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาว
โพลน นับว่าเป็นอกีหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานที่ที่มีความ
มหศัจรรย ์และคุม้ค่าอย่างยิง่ส าหรบัการมาเยอืน 

 เยน็  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอด
ยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจ
กลางเมืองซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคาโครงสร้างที่รองรบั
ทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงฝน
หรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

 
 
 
 

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกิน
ดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดล้อม
ไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรับราเมน แนะน า
 ต้องไปที่ซอยนี้ คือ  “Ramen Yokocho” เ ป็นซอยราเมน 
สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุป
รสชาตแิละเครื่องเคราต่าง ๆ 
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 ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
   บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือกด้วยกัน 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูขนตวัใหญ่ให้คุณเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(6) วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB040_HokkaidoRomance(FullService)_6D4N_TG 

หมายเหตุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าประกนัคุม้ครองความล่าชา้ต่อเทีย่วบนิทุก 6 ชัว่โมง และคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้ทุก 6 ชัว่โมง  
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร์ 
 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร์ 
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 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดินทางด้วยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ให้กับเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร์ หากไม่มีการ
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรอืวนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ 
โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้  

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถงึ
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบิน , 
อุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ  ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 
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เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ื่นขอวีซ่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะต้องใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


