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Code : JHHKD0412 

วันที ่ เส้นทาง อาหารเช้า อาหาร
กลางวัน 

อาหารเย็น 

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ  - - - 

วันจันทร์ที่ 13 เม.ษ. 63 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโก
เรียวคาคุ – ย่านโมโตมาชิ – โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ –  น่ังกระเช้าข้ึนยอดเขาฮา
โกดาเตะ 

-   

วนัองัคารที่ 14 เม.ษ. 63 โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ข้ึนกระเช้าอุสุซัง – 
หอชมวิวไซโล – คิโรโระ สกี รีสอร์ท 

   

วันพุธที่ 15 เม.ษ. 63 กิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตา
รุ – โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ – ซัปโปโร เจอาร์ทาวเวอร์   

   

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ษ. 63 ศาลเจา้ฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เลท – เนินแห่งพระพุทธเจา้ – ย่านซูซูกิโนะ    

วันศุกร์ที่ 17 เม.ษ. 63 ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – 
ตลาดซัปโปโรโจไก – สนามบินชิโตเสะ – พิพิธภณัฑ์โดราเอมอน –  
โรงงานช็อกโกแล็ต Royce 

   
- 

วันเสาร์ที่ 18 เม.ษ. 63 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ - - - 

✓ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ แหล่งชอ้ปป้ิงอาหารทะเลสดและผลไมส้ด 
✓ ป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการสไตลต์ะวนัตกเป็นรูปดาวขนาด

ใหญ่ เพื่อป้องกนัการคุกคามจากจกัรวรรดินิยม 
✓ เดินเล่น ณ โกดงัก่ออิฐแดงคาเนโมริ โกดงัทั้งเจ็ด มีร้านอาหารและ

ร้านของที่ระลึกต่างๆ 
✓ นั่งกระเช้า HAKODATE ROPEWAY  ข้ึนสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ 

ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะ 
✓ หุบเขานรกจิโกคุดานิ เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านออนเซ็นช่ือดังแห่ง

เมืองโนโบริเบทสึ 
✓ กิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท  
✓ อาหารครบทุกม้ือ  
✓ พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด  
✓ แช่ออนเซ็นเต็มอิ่ม 2 คืน  
✓ พกัโรงแรม 4 ดาวทุกคืน  

รื่นเริงหรรษา สงกรานต ์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ  

12 - 18 เมษายน 2563   7 วนั 4 คืน 

โดยสายการบิน Japan Airlines (JL) 
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19.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines)  โดยมี

เจา้หน้าที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines)  ดว้ย

เที่ยวบินที่ JL 034  
 
 
 
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
07.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองฮาโกดาเตะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน(์Japan Airlines)  ดว้ยเที่ยวบินที่ JL585 
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญ่ีปุ่ นแลว้ ท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่าทาง
ตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และมีความส าคัญ     ซ่ึงเป็นเมืองที่มีปลายแหลมยื่น
ออกไปในทะเล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มีผู ้แวะมาเยี่ยมชมเป็น
จ านวนมาก  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate 
Asaichi Morning Market) ตลาดที่เปิดเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่ตอน
เชา้ตีห้าถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกลเ้คียงมีร้านอาหารหลายร้าน 
เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Donburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเล
และไข่ปลาแซลม่อน) 
หลังจากนั้นน าท่านชม ป้อมดาวโกเรียวคาคุ (Goryokaku Tower) 
(รวมค่าเข้า) ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ เพื่อ
ป้องกนัการคุกคามจากจกัรวรรดินิยมโดยมหาอ านาจตะวนัตก   แต่ใน
ที่สุดก็ตอ้งเป็นฝ่ายพ่ายแพไ้ป ปัจจุบนับริเวณป้อมแห่งน้ี ไดก้ลายเป็น
สวนสาธารณะที่นิยมใช้เป็นสถานที่ชมดอกซากุระกว่าพนัต้นที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น ส่วนรูปทรงของป้อม 
หากมองจากภาพถ่ายมุมสูงจะเห็นว่าคลา้ยกบัเป็นดาวกระจาย  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 
บ่าย  หลงัอาหารเที่ยงน าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่าง

ประเทศในปี1854 ในช่วงส้ินสุดยุคญ่ีปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นท าให้มีผู ้ค้า
จ านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวนัตก ได้ยา้ยถิ่นฐานมาอาศยั
ออยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ  ส่งผลให้ได้รับ
อิทธิพลต่างๆมาจากชาวตะวันตก โดยปัจจุบันย ังคงมีอาคารสไตล์
ต่างประเทศหลงเหลืออยู่ สะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมของเมืองไดเ้ป็นอย่าง
ดี    
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั โกดังอิฐแดงคาเนโมริ (Kanemori Red Brick) เป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวตาม
แบบฉบบัของฮาโกดาเตะ สถานท่ีน้ีเป็นโกดงัอิฐซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1909 ไดร้ับการบูรณะใหม่ทั้งหมด โดยโกดงัทั้งเจ็ด

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ  

      

 

วันจันทร์ที่ 13 เม.ษ. 63 สนามบินฮาเนดะ – สนามบนิฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาค ุ
– ย่านโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ –  นั่งกระเช้าขึน้ยอดเขาฮาโกดาเตะ  
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หลังน้ี มีร้านอาหารและร้านของท่ีระลึกต่างๆ ตั้งอยู่ประมาณ 50 ร้าน นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีส าหรับจัดกิจกรรม 
คอนเสิร์ต และจดังานแต่งงานอีกดว้ย 

 จากนั้นน าท่านชมวิวทิวทัศน์อนัสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะ โดย น า
ท่านนั่งกระเช้า HAKODATE ROPEWAY (รวมค่าเข้า) ข้ึนสู่ยอดเขา
ฮาโกดาเตะ ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลบัลงมายงัท่าเรือ 
สวยงามทั้งกลางวนั และยามค ่าคืนจะได้เห็นแสงไฟทั่วทั้งเมือง ท่ีน่ี
นบัว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามติดอนัดบัโลกอีกดว้ย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก ONUMA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 
 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) ซ่ึงเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีบ่อน ้าพุ

ร้อนที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นพาท่านชม หุบเขานรก
จิโกคุดานิ (Jigokudani) ถือเป็นแหล่งต้นน ้ าของย่านออนเซ็นช่ือดัง
แห่งเมืองโนโบริเบทสึซ่ึงอยู่ถดัลงไปทางดา้นทิศใต้ของหุบเขา โดยหุบ
เขานรกจิโกคุดานิน้ีเป็นภูเขาไฟท่ีปะทุเม่ือ 10,000 ปีก่อน จนเกิดเป็น
แหล่งน ้ าพุร้อนซ่ึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุก ามะถนัท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
และบ่อโคลนอุณหภูมิสูงท่ีกระจายอยู่ทั่วบริเวณ กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวชมธรรมชาติและแหล่งออนเซ็นที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจจากความ
งามของม่านไอน ้าท่ีพุ่งข้ึนมาปกคลุมไม่ขาดสาย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)   
บ่าย หลังอาหารเที่ยงน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Toya  Lake) 

ทะเลสาบท่ีตั้งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จงัหวดัฮอกไกโด ทั้งยงัเป็น
หน่ึงในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ท่ีมีนักท่องเท่ียวหลัง่ไหลมาปีละ
ไม่น้อยกว่าหน่ึงลา้นคน เน่ืองจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ดว้ย
วิวทิวทัศน์ของภูเขาโยเท และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ๆ  
ทะเลสาบนั้นก็มีทั้งน ้ าพุร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอนัมีร้านขาย
ของที่ระลึกตลอดสองขา้งทาง โดยช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุดก็คือในช่วงเทศกาลดอกไม้ไฟ ท่ีจดัข้ึนเป็น
ประจ าทุกปีรอบทะเลสาบโทยะ  

วันอังคารที่ 14 เม.ษ. 63  โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคดุานิ – ทะเลสาบโทยะ – ขึน้กระเช้าอุสุซัง –  
                                                      หอชมวิวไซโล – คิโรโระ รีสอร์ท      
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 หลงัจากนั้นน าท่าน ขึน้กระเช้าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (รวมค่าเขา้)  
ให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ของ ทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชินซัง 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หอชมวิวไซโล (Silo  ซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะ
ชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็น และปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ
นอกจากน้ียงัสามารถมองเห็นเขาโยเทซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็น
ภูเขาไฟฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวนัตก  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 
ที่พัก THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL หรือเทียบเท่า  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้
ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) 

หลงัอาหารเชา้ อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นกิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกท่ามกลาง
บรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ) *** ทั้งน้ีการ
เล่นกิจกรรมต่างๆนั้น ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ *** 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ(Otaru) เมืองท่าหลกัของอ่าวอิชิคะริ บริเวณดา้นหลงัของเมืองนั้นถูก
โอบลอ้มดว้ยภูเขาถึง 3 ดา้นดว้ยกนั จากนั้นจึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงท าให้บา้นเรือนท่ีน่ีส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตาม
ไหล่เขา และท าให้ท่ีน่ีกลายแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง  
จากนั้นน าท่านชมความงามของ คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ ซ่ึงในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อ
ใชเ้ป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้ แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท า
เป็นถนนหลวง ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงไดบู้รณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยงัเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่
มากมาย รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ ท่ีอยู่ไม่ไกลจากคลองมากนกั  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 
บ่าย หลงัอาหารเที่ยงน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ  

(Otaru Musix Box Museum) ซ่ึ ง เ ป็นหน่ึงในร้ านค้าที่ ใหญ่ที่ สุ ดของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น ที่ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และ
ประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตวัอาคารหลงัน้ีก่อสร้างดว้ยก าแพงอิฐสี
แดงและมีหน้าต่างสไตล์เรเนซองส์ ส่วนด้านหน้าของพิพิธภณัฑ์มีนาฬิกา
ไอน ้าท่ีจะส่งเสียงเตือนทุกๆ 15 นาที และทุกชัว่โมงจะดงัเป็นพิเศษ  
 
 

วันพุธที่ 15 เม.ษ. 63 กิจกรรม ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ –  
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร เจอาร์ทาวเวอร์   
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หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  
(Ishiya Chocolate Factory) (รวมค่าเขา้)  ซ่ึงภายในระกอบไปดว้ยร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอนัมีช่ือเสียง โดยอาคารซ่ึงเป็น
ร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วน
ภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม โดยจ าลอง
โรงงานและขั้นตอนการผลิต นอกจากนั้นยงัสามารถชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ท่ีผลิตจาก
นมสดของเกาะฮอกไกโดไดท้ี่น่ี    
หลงัจากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงย่าน ซัปโปโร เจอาร์ทาวเวอร์  ซ่ึงตั้งอยู่
ใกลก้บัสถานีรถไฟ เจอาร์ซัปโปโร  ภายในนอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าแล้ว 
ยงัแบ่งเป็นส่วนของอาคารส านกังานดว้ย ทีน่ี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
อีกแห่งของเมือง ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดม้ากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 
ที่พัก   KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า  
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9) 

หลงัอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ซ่ึง
เป็นศาลเจา้มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธา
มาก เพราะเช่ือกนัว่าเป็นที่สถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ ผูพ้ิทกัษเ์กาะฮอกไกโด
และคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี 
ดงันั้นคนทอ้งถิ่นจึงนิยมไปสักการะ 
จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกับการช้อปป้ิง มิตซุยเอาท์เลท (Mitsui Outlet) แหล่งรวมร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงรวมทั้ง
สินคา้แบรนด์ดงัทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Coach , Michale Kors , Salvatore Ferragamo , Jimmy Choo , 
Bally , Versace , Polo Ralph Lauren , Nike , Adidas , Onitsuka Tiger , Kate Spade , Tory Burch  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10) 
บ่าย หลังอาหารเที่ยง น าท่านเดินทางชม เนินแห่งพระพุทธเจ้า (The Hill of 

Budda) ตั้งอยู่ท่ีเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น โดยมีลกัษณะ
เป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมี พื้นท่ีท่ีล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง 
อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตวัระหว่าง
สถาปัตยกรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนกบัความงดงามจากธรรมชาติ  

 หลงัจากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ย่านซูซูกิโนะ(Susukino) ซ่ึงถือเป็นย่านที่คึกคกั 
มีชีวิตชีวา และเปฺ็ นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่ในย่าน
แห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่ง 
ช้อปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่
แปลกที่นกัท่องเที่ยวจะนิยมมาเดินชิลและด่ืมด ่าบรรยากาศเมืองยามค ่าคืน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11) พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด  

วันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ษ. 63 ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เลท – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ย่านซูซูกิโนะ 
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ที่พัก   KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) 
  จากนั้ นน าท่านผ่านชมความงามของ ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด 

(Hokkaido Government) ซ่ึงเป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อกทีเ่ลียนแบบ
มาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการ
ก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกน้ีถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน
กว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผู ้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซ่ึงปัจจุบันเป็น
อาคารที่มีการบูรณะใหม่หลงัจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยงั
ไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ  

 น าท่านผ่านชม  หอนาฬิกาซัปโปโระ (Sapporo Clock Tower) ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ ตั้งอยู่ถดัจากอาคารว่าการ
เก่าเมืองฮอกไกโด เป็นอีกหน่ีงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง ไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญั
อีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารสร้างดว้ยไมท้าสีขาว   
หลงัจากนั้นน าท่านผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร โดยมีหอโทรทัศน์ 
ทีต่ั้งอยู่ทางตะวนัตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพนัธ์ุ น ้าพุ และงานประติมากรรมกลาง
แจ้งต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเทศกาลส าคญัต่างๆ ของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติ
ในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นตน้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (13) 
บ่าย  หลงัจากนั้นน าท่านชม ตลาดซัปโปโรโจไก (Jogai Market) ตลาดกลาง

ขายส่งเมืองซัปโปโร เป็นตลาดท่ีไดร้ับความนิยมซ่ึงสามารถลองลิ้มชิม
รสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใช้อาหารทะเลสดๆ ท่ีเพิ่งซ้ือมาใน
ตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้า
ร้านไดร้ับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด ่าไปกับ
ความอร่อยท่ีมีเฉพาะในตลาดเท่านั้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินนิวชิโตเสะ  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน (Doraemon Sky Park) (ไม่
รวมค่าเข้า) ท่านสามารถถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนท่ีให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของ
การ์ตูนโดราเอม่อน และยงัมีโซนร้านคา้ที่ขายของที่เกี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซ่ึงเป็น
ขนมคลา้ยๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนช่ืนชอบ และยงัมีโซนห้องสมุดจะมีหนงัสือการ์ตูนโดราเอม่อนจดัจ าหน่าย 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 17 เม.ษ. 63 ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไก – 
สนามบิน ชิโตเสะ – พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแล็ต Royce 
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อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงและชม  โรงงานช็อกโกแล็ต Royce แบรนด์
ช็อกโกแลตช่ือดัง มีช่ือเสียงเร่ืองความอร่อย เป็นท่ีรู้จักกันดีทั้ง ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ที่น่ีเป็นที่แรกที่เปิดเป็นโรงผลิต และ
พิพิธภณัฑ์อยู่ในสนามบิน 
ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

21.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนิว ชิโตเสะ โดยสายการบินเจแปน แอร์
ไลน์ (Japan Airlines)  ดว้ยเที่ยวบินที่ JL 530 

23.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  
 
 
00.40 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines)  ดว้ยเที่ยวบินที่ JL 033    
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 12 – 18 เมษายน 2563 

ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) 65,999 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี   (นอนกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 65,999 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี   (นอนกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน และมีเตยีงเสริม) 65,999 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  (นอนกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 63,999 

พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 8,000 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 39,999 
 

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกบัทางเจา้หน้าท่ีอีกครั้ ง** 
 

อัตรานี้รวม: 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ช้ันประหยัด  (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามท่ีระบุเท่านั้น) 

 ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั  พกัห้องละ 2- 3 ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าน ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วนั 

 บริการ Wifi บนรถโคช้ระหว่างการเดินทาง ทั้งน้ีสัญญาณอาจขึ้นอยู่กบัเส้นทางการเดินทาง 

 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัิเหตุ  

วันเสาร์ที่ 18 เม.ษ. 63 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
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วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายุไม่เกิน 80 ปี) *ส าหรับท่านท่ีอายุ 80 ปีขึ้นไป แนะน าให้ซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ิมเติม) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  (Japan Airlines) ก าหนดสัมภาระท่านละ 2 ใบ ช้ินละไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

 ค่าไกด์น าเท่ียวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
 ค่าทิปไกด์ (ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน)   
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ ค่าเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด 

 
 

การส ารองท่ีนั่ง 

 บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั  

 
ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือว่าการส ารองการเดินทางนั้น 
ถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเวน้หนังสือเดินทางส าหรับขา้ราชการ(เล่มสีน ้าเงิน)ไม่สามารถใชใ้นการเดินทางเพ่ือ
การท่องเท่ียวได้ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   46 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   31 - 45 วนั เก็บค่าใชจ้่าย  50% ของราคามดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15 - 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคามดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง   0 - 14  วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 

 
ยกเวน้กรณีท่ีทางบริษัทฯ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนผูเ้ดินทางจะมีการแจง้ยกเลิก 
การเดินทางกบัทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักช าระค่าใชจ้่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้ผูโ้ดยสารได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินไดแ้ค่บางส่วน เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองทวัร์ได้ ท่านจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลให้กับเจา้หน้าท่ี ทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย ท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ

 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา สงกรานต ์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 7D4N (JL) 

 คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริษัทฯตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิก 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาติ   การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความ
ล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะของธรรมชาติ สายการบิน โรงแรม และสภาวะ
ทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

  
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่น   การน าส่ิงของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่าง
การเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ ท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฎหมาย 

 
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 
ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนั่ง (Long Leg) ท่านท่ีประสงค์จะนั่งท่ีนั่งดงักล่าว ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหน้าเคา้น์เตอร์เช็คอินดว้ยตนเองในวนัท่ีเดินทางท่ี
สนามบินเท่านั้น 

  
ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า หรือสูงกว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงาน 

  
ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ และตอ้งการเปลี่ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะท าการเช็คกับสายการบินก่อน
ว่าสามารถเปลี่ยนช่ือผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนไดห้รือไม่ กรณีเปลี่ยนไดจ้ะมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ท่านจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึ้นเองทั้งหมด 

 หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ โปรดสอบถามกบัทางเจา้หน้าท่ีอีกคร้ัง 

 
ท่านตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค่าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีท่านไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

  
ท่านตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บและดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญหาย
ของทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากท่านเอง 

 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทางท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสภาพ
ธรรมชาต ิภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

  
ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเท่ียวหนาแน่นตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการจ านวนมากตามร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่า
ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปลี่ยนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง  

 
บริษทัฯรับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูท่ี้เดินทางดว้ยวตัถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การคา้แรงงาน , การคา้
ประเวณี , การคา้มนุษย ์, การขนส่งสินคา้หนีภาษี ,การขนยาเสพติด , การโจรกรรม , การขนส่งอาวุธสงคราม , การก่อการร้าย และอื่นๆท่ีเขา้ข่ายผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษัทมิไดม้ีส่วนรู้เห็นเกี่ยวขอ้ง หรือมีส่วนตอ้งรับผิดชอบใดๆกบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

 

 
 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะทางอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   


