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HANAMI IN SAPPORO HAKODATE 
จุดเด่น 

 ชมความมงามของทะเลสาบชโิกส ึ
 ชมหบุเขานรกท ีJigokudani 
 ชม จดุชมวบิแบบพาโนรามาท ีSailo Observation Point 
 ชม หอคอยโกเรยีวคาคเุป็นหอคอยทมีพีนืทสีงัเกตกุารณ์ยาวถงึ 170 เมตร 
 ชม โกดงัอฐิแดงรมินํา ทยีังคงสะทอ้นประวัตศิาสตรข์องฮาโกดาเตะอย่างใกลช้ดิ 
 ชม ความงามจากยอดเขาฮาโกดาเตะMt. HakodateRopeway  
 ชมและชมิผลติภัณฑท์ทํีาจากนมโคสดท ีMilk Koboสถานททีอ่งเทยีวเชงิธรรมชาต ิ
 ชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทเีกา่แกท่างประวตัศิาสตร ์ณ เมอืงโอตารุ 
 ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
 ชม โรงงานเป่าแกว้Kitaichi Glass Otaru 
 ชมความน่ารักของตัวการต์นูชอืดงั คติต ีท ีรา้นกาแฟฮลัโลคติต ี
 ชอ้ปปิงเต็มอมิ ณ ยา่นใจกลาง เมอืงซปัโปโร ่ ยา่นทานุกโิกจแิละ Mitsui Outlet 
 ผอ่นคลายกับ ออนเซน 



 

 

 
ชอืโปรแกรมHANAMI IN SAPPORO 
จํานวน6วนั4คนื 

 

วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG670BKK-CST 23:45-08:3
D2 ชโิตเซะ - ทะเลสาบชิโกะสึ - 

ทะเลสาบโทยะ 
D3 ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคาคุ

ขนึเขาฮาโกดาเตะ 
D4 รา้นขนมนมเนยMilk Kobo - คลองโอตารุ

นาฬกิาไอนําโบราณ - โรงงานเป่าแกว้
D5 ***อสิระเต็มวนั*** 

D6 ชโิตเซะ-สมทุรปราการ(ทา่อากาศยาน
TG671CST-BKK 10:30-15:3

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
21:00น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 
23:45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG670 

วนัท2ี ชโิตเซะ - ทะเลสาบชโิกะส ึ- 
วทิะเลสาบโทยะ  

 
08:30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานชโิตเซะ

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 
ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 

ทะเลสาบแห่งนีลกึจงึมปีรมิาตรมากถงึ
ผวิเพยีง 1/9 ของทะเลสาบบวิะและจากอัตราสว่นระหวา่งพนืทผีวิทนีอ้ยกับความลกึมา
ทะเลสาบคงทไีดต้ลอดทังปีจึงจัดเป็นทะเลสาบทไีม่เคยมีนําแข็งทอียู่เหนือสุดในญีปุ่ นแหล่งนําไหลเขา้สู่
ทะเลสาบไดแ้กแ่มนํ่าบฟิเุอะโอะโคะทัมเปะนนิะรุและฟเุระไนมแีหลง่นําไหลออกสายหลักคอืแมนํ่าชโิตะเซะ

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่หุบเขาจโิกคุดานิ
หรือเรียกอีกอย่างว่าหุบเขานรกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
Shikotsu-Toya เมอืงNoboribetsu
เพราะทนีีมีทังบ่อโคลนและบ่อนํารอ้นทเีดอืดตามธรรมชาติ
กระจายไปทัวบริเวณเสมือนนรกทมีีกระทะทองแดงที
รอ้นๆอยู่ตลอดเวลาและถือเป็นแหล่งกําเนิดนําแร่และออน

 

IN SAPPORO HAKODATE 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 

30 
- / - / -  

 หุบเขานรกจิโกกุดานิ - จุดชมวิว ิ - /L / D Toya Mansaikaku Hotel
or SML

หอคอยโกเรียวคาค ุ- โกดังอฐิแดงรมินํา - นังกระเชา้ B / L / - Route Inn Grandtia 
Hakodate or SML

คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี- 
โรงงานเป่าแกว้ 

B / L / - Karksa Hotel Sapporo
or SML

B / - / - Karksa Hotel Sapporo
or SML

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
30 

B / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ท่าอากาศยานชิโตเซะประเทศญปีุ่ นโดย

 หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- จุดชมว ิ

ชโิตเซะ ประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิ
.) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 
และปรบันําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบชิโกะส ึ
Lakeเป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟทเีกดิจากการปะทขุองภูเขา
ไฟครังใหญท่สีดุครังหนงึบนเกาะฮอกไกโดของญปีุ่ นตังอยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาตชิโิกะส-ึโทยะตังอยู่ทดีา้นตะวันตกเฉียง
ใตข้องเกาะฮอกไกโดมคีวามลกึเฉลยี
ลกึ 363 เมตรจัดเป็นทะเลสาบทลีกึเป็น
จากทะเลสาบทะซะวะมีพืนทผีวิมากเป็นอันดับแปดในญปีุ่ น
และยังเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟทใีหญ่เป็นอันดับสองใน
ญปีุ่ นรองจากทะเลสาบคซุะโระรอบทะเลสาบมภีูเขาไฟสามลกู
ไดแ้ก่ภูเขาเอะนิวะทางทิศเหนือภูเขาฟุปปะชแิละเขาทะรุ
มะเอะทางทศิใตท้ะเลสาบแห่งนี
แผ่นดินระหว่างภูเขาไฟทังสามในสมัยโฮโลซีนเนืองจาก

ทะเลสาบแห่งนีลกึจงึมปีรมิาตรมากถงึ 3/4 ของทะเลสาบบวิะซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นแมจ้ะมพีนืที
ของทะเลสาบบวิะและจากอัตราสว่นระหวา่งพนืทผีวิทนีอ้ยกับความลกึมา

ทะเลสาบคงทไีดต้ลอดทังปีจึงจัดเป็นทะเลสาบทไีม่เคยมีนําแข็งทอียู่เหนือสุดในญีปุ่ นแหล่งนําไหลเขา้สู่
ทะเลสาบไดแ้กแ่มนํ่าบฟิเุอะโอะโคะทัมเปะนนิะรุและฟเุระไนมแีหลง่นําไหลออกสายหลักคอืแมนํ่าชโิตะเซะ

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
หุบเขาจโิกคุดานJิigokudani

หรือเรียกอีกอย่างว่าหุบเขานรกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
Noboribetsuทเีรียกว่าหุบเขานรกนัน

เพราะทนีีมีทังบ่อโคลนและบ่อนํารอ้นทเีดอืดตามธรรมชาติ
กระจายไปทัวบริเวณเสมือนนรกทมีีกระทะทองแดงทมีคีวัน
รอ้นๆอยู่ตลอดเวลาและถือเป็นแหล่งกําเนิดนําแร่และออน
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โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

Toya Mansaikaku Hotel 
or SML 
Route Inn Grandtia 
Hakodate or SML 
Karksa Hotel Sapporo 
or SML 
Karksa Hotel Sapporo 
or SML 

หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยสําคญั!! 
ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 

ทะเลสาบชิโกะส ึShikotsu 
เป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟทเีกดิจากการปะทขุองภูเขา

ไฟครังใหญท่สีดุครังหนงึบนเกาะฮอกไกโดของญปีุ่ นตังอยู่ใน
โทยะตังอยู่ทดีา้นตะวันตกเฉียง

ใตข้องเกาะฮอกไกโดมคีวามลกึเฉลยี 265 เมตรจุดทลีกึทสีดุ
เมตรจัดเป็นทะเลสาบทลีกึเป็นอันดับสองในญปีุ่ นรอง

จากทะเลสาบทะซะวะมีพืนทผีวิมากเป็นอันดับแปดในญปีุ่ น
และยังเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟทใีหญ่เป็นอันดับสองใน
ญปีุ่ นรองจากทะเลสาบคซุะโระรอบทะเลสาบมภีูเขาไฟสามลกู
ไดแ้ก่ภูเขาเอะนิวะทางทิศเหนือภูเขาฟุปปะชแิละเขาทะรุ
มะเอะทางทศิใตท้ะเลสาบแห่งนีเกดิขนึจากการยุบตัวของ
แผ่นดินระหว่างภูเขาไฟทังสามในสมัยโฮโลซีนเนืองจาก

ของทะเลสาบบวิะซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ นแมจ้ะมพีนืที
ของทะเลสาบบวิะและจากอัตราสว่นระหวา่งพนืทผีวิทนีอ้ยกับความลกึมากทําใหอ้ณุหภูมขิองนําใน

ทะเลสาบคงทไีดต้ลอดทังปีจึงจัดเป็นทะเลสาบทไีม่เคยมีนําแข็งทอียู่เหนือสุดในญีปุ่ นแหล่งนําไหลเขา้สู่
ทะเลสาบไดแ้กแ่มนํ่าบฟิเุอะโอะโคะทัมเปะนนิะรุและฟเุระไนมแีหลง่นําไหลออกสายหลักคอืแมนํ่าชโิตะเซะ 



 

 

เซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโดเป็นบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาตอิดุมไปดว้ยแร่กํามะถันซงึเกดิจากความ
รอ้นใตพ้ิภพหุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขามีทางเดนิใหนั้กท่องเทยีวไดช้มปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตติลอดขา้งทางหากเดนิไปเรอืยๆจะพบกับอุโอนุมะซงึเป็นบ่อกํามะถันขนาดใหญ่มอีุณหภูมิ
เซลเซยีสและยังมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากมักแชเ่ทา้เพอืเป็นการผ่อนคลายเชอืวา่ชว่ยในการรักษาโรคทเีกยีวกับ
เทา้ไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ยจากนันนําท่านชม
ทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามาไดอ้ยา่งเต็มตาจากหอชมววิสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของทะเลสาบโทยะรวมถงึเกาะนาคาจมิะเขาอสุเุขาโชวะชนิซังย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปลอ่งภูเขาไฟนิ
ชยิามะนอกจากนยีังสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์งึไดรั้
รวมถงึเขารุซตุสชึริเิบ็ตสเึทอืกเขานเิซโกะเขาคอมบแุละภเูขานอ้ยใหญอ่นืๆไดอ้กีดว้ย
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบั

 
ทพีกั Toya Mansaikaku Hotel 
 
วนัท3ี ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรยีวคาค ุ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมหอคอยโกเรยีวคาคุ
เมอืเกอืบ 150 ปีก่อนทวิทัศน์มุมกวา้งทงีดงามของพืนททีมีรีูป
ดาวและคู นําลอ้มรอบเผยโฉมใหก้ับผู ม้ าเยือนจากเวที
สงัเกตการณ์ของหอคอยGoryokaku
ตดิกับป้อมคูนําลอ้มรอบดว้ยตน้เชอร์รจํีานวน
จุดชมทวิทัศน์ของดอกเชอร์รียอดฮอกไกโดเป็นจุด
หนงึในฤดูใบไมผ้ลขิองGoryokaku
ไปดว้ยพชืพรรณอันเขยีวขจซีงึกลายเป็นฉากทเีต็มไปดว้ยสสีัน
ของใบไมส้แีดงเขม้ในฤดใูบไมร้่วงซงึปกคลมุไปดว้ยหมิะในฤดู
หนาวทําใหม้ทีวิทัศน์ทสีวยงามมากสําหรับทกุฤดกูาลภายในยัง
มสีนิคา้ใหคุ้ณไดเ้ลอืกซอืเป็นของทรีะลกึนอกจากนียังมกีาแฟ
และไอศครมีนุ่มๆใหไ้ดล้มิลองอกีดว้ยซงึทา่นจะตอ้งตดิใจ
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

เลอืนไดจ้ากนันนําทา่นนังกระเชา้ชมววิแบบพาโนรามาบน
จดุชมววิทวีา่กันวา่สวยทสีดุในฮอกไกโดคงไม่มทีไีหนงดงามเกนิ
ภาพวิวพาโนรามาทีมองลงมาจากเขา
แน่นอน (ตดิอันดับ 1 ใน 3 
แหง่คอืภเูขาInasaทเีมอืงนางาซากแิละภูเขา
ทกุเย็นจะมผีูค้นต่างมุ่งหนา้ไปที
จองพนืทขีนึไปชมววิแสงไฟทปีระดับประดาทัวเมอืงฮาโกดาเตะ
ราวกับดวงดาวนับลา้นดวงทสีรา้งความประทับใจ
ทีทีไดข้ึนไปถึงยอดของภูเขา
334 เมตรจากพนืดนิ 
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Route Inn Grandtia Hakodate  
 

วนัท4ี 
รา้นขนมนมเนย Milk Kobo
เป่าแกว้ 

 

 
เซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโดเป็นบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาตอิดุมไปดว้ยแร่กํามะถันซงึเกดิจากความ
รอ้นใตพ้ิภพหุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขามีทางเดนิใหนั้กท่องเทยีวไดช้มปรากฏการณ์ทาง

ตลอดขา้งทางหากเดนิไปเรอืยๆจะพบกับอุโอนุมะซงึเป็นบ่อกํามะถันขนาดใหญ่มอีุณหภูมิ
เซลเซยีสและยังมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากมักแชเ่ทา้เพอืเป็นการผ่อนคลายเชอืวา่ชว่ยในการรักษาโรคทเีกยีวกับ
เทา้ไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ยจากนันนําท่านชมหอชมววิไซโลSailo Observation Point
ทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามาไดอ้ยา่งเต็มตาจากหอชมววิสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของทะเลสาบโทยะรวมถงึเกาะนาคาจมิะเขาอสุเุขาโชวะชนิซังย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปลอ่งภูเขาไฟนิ
ชยิามะนอกจากนยีังสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ์งึไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภูเขาฟจูแิห่งเอโซะทางทศิตะวันตก
รวมถงึเขารุซตุสชึริเิบ็ตสเึทอืกเขานเิซโกะเขาคอมบแุละภเูขานอ้ยใหญอ่นืๆไดอ้กีดว้ย

บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบัการแช ่ออนเซน ตามอธัยาศยั 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

หอคอยโกเรยีวคาค ุ- โกดงัอฐิแดงรมินํา - นงักระเชา้ขนึเขาฮาโกดาเตะ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
หอคอยโกเรยีวคาคGุoryokaku Tower Goryokakuเป็นป้อมปราการสไตลต์ะวันตกทสีรา้งเสร็จ

ปีก่อนทวิทัศน์มุมกวา้งทงีดงามของพืนททีมีรีูป
ดาวและคู นําลอ้มรอบเผยโฉมใหก้ับผู ม้ าเยือนจากเวที

Goryokakuทยีาว 107 เมตรซงึตังอยู่
ตดิกับป้อมคูนําลอ้มรอบดว้ยตน้เชอร์รจํีานวน 1,600 ตน้ทําให ้
จุดชมทวิทัศน์ของดอกเชอร์รียอดฮอกไกโดเป็นจุดชมววิแห่ง

Goryokakuในชว่งฤดูรอ้นคูนําลอ้มรอบ
ไปดว้ยพชืพรรณอันเขยีวขจซีงึกลายเป็นฉากทเีต็มไปดว้ยสสีัน
ของใบไมส้แีดงเขม้ในฤดใูบไมร้่วงซงึปกคลมุไปดว้ยหมิะในฤดู
หนาวทําใหม้ทีวิทัศน์ทสีวยงามมากสําหรับทกุฤดกูาลภายในยัง

อเป็นของทรีะลกึนอกจากนียังมกีาแฟ
และไอศครมีนุ่มๆใหไ้ดล้มิลองอกีดว้ยซงึทา่นจะตอ้งตดิใจ 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
จากนันนําท่านชมโกดงัอฐิแดงรมินํา
Houseในปี 1859 ฮาโกดาเตะไดเ้ปิดเป็นทา่เรอืสําหรับการคา้
ระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญปีุ่ นพรอ้มกับท่าเรือโยโกฮา
มาและทา่เรอืนางาซากเิมอืงไดเ้จรญิรุ่งเรอืงจากการเป็นทา่เรอื
ผูค้นและวัฒนธรรมมาขนึฝังก่อนจากไปเป็นจํานวนมากโกดัง
กอ่อฐิแดงคาเนโมรทิทํีาธุรกจิโกดังเป็นแห่งแรกในฮาโกด
นยีังคงสะทอ้นประวัตศิาสตรข์องฮาโกดาเตะอย่างใกลช้ดิผ่าน
ทางการทําธุรกจิโกดังสนิคา้นอกจากนีโกดังกอ่อฐิแดงคาเนโม
รซิงึเป็นหนงึในสัญลักษณ์ของบรเิวณอ่าวฮาโกดาเตะทยีังคง
หลงเหลอืภาพความทรงจําเมอืครังทธีุรกจิการขนสง่ทางทะเล
เฟืองฟูทําใหผู้ค้นทมีาเยอืนไดม้ชีว่งเวลาสดุวเิศษทไีม่อาจลมื

เลอืนไดจ้ากนันนําทา่นนังกระเชา้ชมววิแบบพาโนรามาบนเขาฮาโกดาเตะMt. Hakodate Ropeway 
จดุชมววิทวีา่กันวา่สวยทสีดุในฮอกไกโดคงไม่มทีไีหนงดงามเกนิ
ภาพวิวพาโนรามาทีมองลงมาจากเขาHakodateyamaอย่าง

3 จุดชมวิวทีสวยทสีุดในญีปุ่ นอีก 2 
ทเีมอืงนางาซากแิละภูเขาRokkoทเีมอืงโกเบ) 

มผีูค้นต่างมุ่งหนา้ไปทHีakodate Ropeway เพือจับ
จองพนืทขีนึไปชมววิแสงไฟทปีระดับประดาทัวเมอืงฮาโกดาเตะ
ราวกับดวงดาวนับลา้นดวงทสีรา้งความประทับใจและตราตรงึทัน
ทีทีไดข้ึนไปถึงยอดของภูเขาHakodateyamaทีมีความสูงถึง 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Route Inn Grandtia Hakodate  หรอืเทยีบเทา่ 

Milk Kobo - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอนําโบราณ

  

3 

เซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโดเป็นบ่อโคลนเดอืดตามธรรมชาตอิดุมไปดว้ยแร่กํามะถันซงึเกดิจากความ
รอ้นใตพ้ิภพหุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขามีทางเดนิใหนั้กท่องเทยีวไดช้มปรากฏการณ์ทาง

ตลอดขา้งทางหากเดนิไปเรอืยๆจะพบกับอุโอนุมะซงึเป็นบ่อกํามะถันขนาดใหญ่มอีุณหภูม ิ50 องศา
เซลเซยีสและยังมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากมักแชเ่ทา้เพอืเป็นการผ่อนคลายเชอืวา่ชว่ยในการรักษาโรคทเีกยีวกับ

Observation Pointท่านจะไดช้ม
ทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามาไดอ้ยา่งเต็มตาจากหอชมววิสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของทะเลสาบโทยะรวมถงึเกาะนาคาจมิะเขาอสุเุขาโชวะชนิซังย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปลอ่งภูเขาไฟนิ

บการขนานนามวา่เป็นภูเขาฟจูแิห่งเอโซะทางทศิตะวันตก
รวมถงึเขารุซตุสชึริเิบ็ตสเึทอืกเขานเิซโกะเขาคอมบแุละภเูขานอ้ยใหญอ่นืๆไดอ้กีดว้ย 

นงักระเชา้ขนึเขาฮาโกดาเตะ 

เป็นป้อมปราการสไตลต์ะวันตกทสีรา้งเสร็จ

โกดงัอฐิแดงรมินําRed Brick Ware 
ฮาโกดาเตะไดเ้ปิดเป็นทา่เรอืสําหรับการคา้

ระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญปีุ่ นพรอ้มกับท่าเรือโยโกฮา
มาและทา่เรอืนางาซากเิมอืงไดเ้จรญิรุ่งเรอืงจากการเป็นทา่เรอื
ผูค้นและวัฒนธรรมมาขนึฝังก่อนจากไปเป็นจํานวนมากโกดัง
กอ่อฐิแดงคาเนโมรทิทํีาธุรกจิโกดังเป็นแห่งแรกในฮาโกดาเตะ
นยีังคงสะทอ้นประวัตศิาสตรข์องฮาโกดาเตะอย่างใกลช้ดิผ่าน
ทางการทําธุรกจิโกดังสนิคา้นอกจากนีโกดังกอ่อฐิแดงคาเนโม
รซิงึเป็นหนงึในสัญลักษณ์ของบรเิวณอ่าวฮาโกดาเตะทยีังคง
หลงเหลอืภาพความทรงจําเมอืครังทธีุรกจิการขนสง่ทางทะเล

ชว่งเวลาสดุวเิศษทไีม่อาจลมื
Mt. Hakodate Ropeway ซงึเป็น

นาฬกิาไอนําโบราณ - โรงงาน



 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นแวะรา้นขนมดงัทใีครไดม้าเยอืนฮอกไกโดโดยเฉพาะแถบ
Niseko แลว้จะตอ้งมาชมิขนมทนีี
ประจําเมืองของทนีีโดยเรมิทําฟาร์มโคนมและผลติภัณฑต์่างๆ
ตงัแตปี่ 1997 Milk Kobo เป็นสถานททีอ่งเทยีวเชงิธรรมชาตทิี
ประกอบไปดว้ยรา้นขายขนมนมผักสดจากฟาร์มและรา้นอาหาร
ฝรังจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคชือ
ซอฟทค์รมีโรลเคก้และชคูรมีทอีัดแน่นไปดว้ยไส ้
นักท่องเทยีวต่างลมิลองวัตถุดบิมาจากนมโคสดจาก
Farm นํามาแปรรูปเป็นสนิคา้สดใหม่ในทุกๆวัน
โดยรอบเต็มไปดว้ยทุ่งโลง่และมองเห็นภูเขาโยเทออิย่างชดัเจน
ฟางมว้นขนาดใหญ่และรถแทรคเตอร์คอืจุดทนัีกท่องเทยีวนิยม
ถา่ยรูปอยา่งมาก 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ
กับความเก่าแก่และความสําคัญทางประวัตศิาสตร์นําท่านชม
คลองโอตารทุมีคีวามยาว 1

ขนึในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ
นาฬกิาไอนําโบราณสไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยู่เพยีง
ขนึทุกๆ 15 นาทเีหมอืนกับนาฬกิาไอ
ทา่นเดนิทางไปยังโรงงานเป่า
Glass Otaruก่อตังขึนเมือปี
โรงงานผลิตตะเกียงนํามัน ต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแกว้
ทกํีาลังเป็นทนีิยมอยู่ใน (ชาวประมงใชใ้นการถ่วงอวนจับปลา
ขณะนัน ธุรกจินีทําไดด้จีนทําใหก้จิการเจริญเตบิโตเป็นอย่าง
มากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรแีละรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คง
ไม่มใีครไม่รูจั้กรา้นนีเป็นแน่ เป็นรา้นทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความ
นิยมมากในกลุ่มนักท่องเทยีวทังคนญปีุ่ นและชาวต่างชาติ
ดว้ย รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี
น่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้
และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Karaksa Hotel Sapporo
 
วนัท5ี ***อสิระเต็มวนั*** 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทยีวสัมผัสบรรยากาศ
โปโรและชอ้ปปิงไดอ้ย่างเต็มอมิหรือถา้หากท่านตอ้งการทจีะ
สมัผัสเมอืงซัปโปโรแบบมุมสงูๆก็ตอ้งเป็น
ชมววิของเมอืงจากระดับความสงูถงึ
ชมวิวราคาประมาณ 700เยนเป็นสถานทีดึงดูดใจทีรวมทัง
หา้งสรรพสนิคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกัน
อยูต่ดิกบัสถานีรถไฟJR และรถไฟใตด้นิซงึเป็นจุดเรมิตน้ในการ
ทอ่งเทยีวหรอืการเลอืกซอืสนิคา้ทา่นสามารถนังรถรางชมเมอืง
ซัปโปโระดว้ยตัวเองแหล่งท่องเทยี

 
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นแวะรา้นขนมดงัทใีครไดม้าเยอืนฮอกไกโดโดยเฉพาะแถบ

แลว้จะตอ้งมาชมิขนมทนีีMilk Koboซงึเป็นรา้นดัง
โดยเรมิทําฟาร์มโคนมและผลติภัณฑต์่างๆ

เป็นสถานททีอ่งเทยีวเชงิธรรมชาตทิี
ประกอบไปดว้ยรา้นขายขนมนมผักสดจากฟาร์มและรา้นอาหาร
ฝรังจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคชือPrativoนมโยเกิร์ตไอศกรีม
ซอฟทค์รมีโรลเคก้และชคูรมีทอีัดแน่นไปดว้ยไสล้ว้นเป็นสนิคา้ที
นักท่องเทยีวต่างลมิลองวัตถุดบิมาจากนมโคสดจากTakahashi 

นํามาแปรรูปเป็นสนิคา้สดใหม่ในทุกๆวันบรรยากาศ
โดยรอบเต็มไปดว้ยทุ่งโลง่และมองเห็นภูเขาโยเทออิย่างชดัเจน
ฟางมว้นขนาดใหญ่และรถแทรคเตอร์คอืจุดทนัีกท่องเทยีวนิยม

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
เมอืงโอตารุเมอืงโรแมนตกิทคีวบคู่ไป

กับความเก่าแก่และความสําคัญทางประวัตศิาสตร์นําท่านชม
1,140 เมตรและเชอืมตอ่กับอา่วโอตา

รุในสมัยก่อน
ประมาณค.ศ.
1920 ตรงกับ
ยุ ค
อุตสาหกรรม
ก า ร ข น ส่ ง
ท า ง เ รื อ
บ ริ เ ว ณ
ปากอ่าวซงึในยามคําคนืคลองแห่งนีไดรั้บคําขนานนามว่า
เป็นจุดทโีรแมนตกิทสีดุจากนันนําทา่นเดนิทางสู่
กลอ่งดนตรอีาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูกสรา้งขนึจาก
อฐิแดงแตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไมพ้พิธิภัณฑแ์ห่งนสีรา้ง

ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ
สไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นันนาฬกิานีจะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรดีัง

นาทเีหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรือนทแีคนาดา พา
โรงงานเป่าแกว้คติะอจิ ิโอะโตะรุKitaichi 
ก่อตังขึนเมือปี1901โดยในช่วงแรกเป็น

โรงงานผลิตตะเกียงนํามัน ต่อมาก็หันมาผลิตทุ่นลูกแกว้
ชาวประมงใชใ้นการถ่วงอวนจับปลา )

ทําใหก้จิการเจริญเตบิโตเป็นอย่าง
มากซงึถา้พูดถงึแกลเลอรแีละรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คง
ไม่มใีครไม่รูจั้กรา้นนีเป็นแน่ เป็นรา้นทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความ
นิยมมากในกลุ่มนักท่องเทยีวทังคนญปีุ่ นและชาวต่างชาต ิต่อ

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตทีา่นจะเพลดิเพลนิกับบรรยากาศ
น่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Karaksa Hotel Sapporoหรอืเทยีบเทา่ 

หอ้งอาหารของโรงแรม 
ใหท้า่นไดเ้ดนิทางทอ่งเทยีวสัมผัสบรรยากาศซปั

และชอ้ปปิงไดอ้ย่างเต็มอมิหรือถา้หากท่านตอ้งการทจีะ
สมัผัสเมอืงซัปโปโรแบบมุมสงูๆก็ตอ้งเป็นJR TOWERเป็นจุด
ชมววิของเมอืงจากระดับความสงูถงึ 160 เมตรไม่รวมตัวขนึจุด

เยนเป็นสถานทีดึงดูดใจทีรวมทัง
หา้งสรรพสนิคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกันJR TOWER 

และรถไฟใตด้นิซงึเป็นจุดเรมิตน้ในการ
ทอ่งเทยีวหรอืการเลอืกซอืสนิคา้ทา่นสามารถนังรถรางชมเมอืง
ซัปโปโระดว้ยตัวเองแหล่งท่องเทยีวทน่ีาสนใจสามารถเลอืก
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ปากอ่าวซงึในยามคําคนืคลองแห่งนีไดรั้บคําขนานนามว่า
เป็นจุดทโีรแมนตกิทสีดุจากนันนําทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑ์

อาคารเกา่แกส่องชนัทภีายนอกถูกสรา้งขนึจาก
อฐิแดงแตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไมพ้พิธิภัณฑแ์ห่งนสีรา้ง

ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาติ
เรอืนบนโลกเทา่นันนาฬกิานีจะพ่นไอนํามเีสยีงดนตรดีัง



 

 

เทยีวไดใ้น 1 วนัหาขอ้มลูเพมิเตมิไดท้ี
ศาลากลางจงัหวดัหรือทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด
Baroque สรา้งปี 1888 เพอืเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมาเป็นเวลา
1969ไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมทสีาํคญั
หอนาฬกิาซปัโปโรSapporo Clock Tower
ฝึกหัดของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอโดริ
ซงึตังอยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโรยาว
ประชาชนและเป็นสถานทใีชจ้ัดงานเทศกาลหมิะดว้ย
สวนโอโดรOิdoriเป็นสวนสาธารณะทตีงัอยู่ในใจกลางของมตีน้
กําเนิดมาจากการทเีด็กนักเรียนชันมัธยมตน้และมัธยมปลายใน
ซัปโปโรแกะสลักรูปปันนําแข็ง
1950 (ปีโชวะท ี25) ปัจจุบันกลายเป็นงานเทศกาลฤดูหนาว
ขนาดใหญ่งานหนงึของซัปโปโรทมีผีูเ้ขา้เยยีมชมกวา่
ทังในและตา่งประเทศท ี1 ~ 
ก.ม. จะมปีระตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรียงรายอยู่ตอนกลางคนืมี
การสอ่งไฟดว้ยท ี11 โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัินจะมทีมีจากประเทศตา่งๆทัวโลกเขา้
ร่วมประกวดสามารถชมขนัตอนการแกะสลักไดร้ะหวา่งทมีกีารจัดงานสถานทจัีดงานซโึดมนันจะมสีไลเดอรข์นาด
ยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัสกับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซุกนัินท่านจะสนุกส
แกะสลกันําแข็งสอ่งไฟและแทง่นําแข็งไดง้านเทศกาลหมิะซปัโปโร
ศาลเจา้ฮอกไกโดHokkaido Shrine
พุทธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี
พัฒนาเกาะไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทงัหมด
มพีืนทเีชอืมต่อกับสวนมารุยามะในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชม
ดอกซากุระบานในฤดูรอ้นวันที
เทศกาลSapporo Festival 
ขบวนไปตามถนน 
ทานุกโิคจTิanuki Kojiถนนคนเดนิ
ทอดมาตงัแตยุ่คบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮ
อกไกโดเป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ

กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัป
โปโรเชอืมตอ่กันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทรีองรับทุกสภาพอากาศ
ตงัแตเ่ขตนชิ ิ1 โจเมะจนถงึนชิ ิ
ไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดถือกําเนิดตังแต่ยุคบุกเบกิ
เมอืรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็นเมอืงบกุเบกิของฮอกไกโด
ในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที 2
รา้นอาหารขนึบรเิวณเขต 2-3
กโิคจใินชว่งปีเมจทิ ี6 ในชมุชนรา้นคา้มรีา้นทังเกา่และใหม่สลับ
สบัเปลยีนเขา้มาทังรา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอนืๆ
เป็นตน้มนัีกทอ่งเทยีวมาจับจ่ายใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิง

ทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆทกุ
ครังทมีาเดนิ 
Mitsui Outlet Park Sapporo
ท่านไดเ้ลอืกซอืมากมายรวมทังรา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ
หลายสไตลฯ์ลฯเปิดทําการ09.00
กันอย่างจุใจแลว้ไดเ้วลานําท่านเดนิทางกลับซัปโดปโรเพือ
รับประทานอาหารคํา 

 
เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร

 
คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Karaksa Hotel Sapporo
 
วนัท6ี ชโิตเซะ-สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 
10:30น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย

15:30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ

 
วนัหาขอ้มลูเพมิเตมิไดท้hีttp://www.japan-guide.com/e/e5300.html 

ทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโดเป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมริกันที
เพอืเป็นศาลากลางของฮอกไกโดมาเป็นเวลา 80 ปีซงึเป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี

ไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมทสีาํคญั 
Sapporo Clock Tower ซงึเป็นโรง

ฝึกหัดของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดใกล ้ๆ กันก็จะเป็นสวนโอโดริ
ซงึตังอยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโรยาว 1.2 กม.เป็นทพัีกผ่อนของ
ประชาชนและเป็นสถานทใีชจ้ัดงานเทศกาลหมิะดว้ย 

เป็นสวนสาธารณะทตีงัอยู่ในใจกลางของมตีน้
กําเนิดมาจากการทเีด็กนักเรียนชันมัธยมตน้และมัธยมปลายใน
ซัปโปโรแกะสลักรูปปันนําแข็ง 6 ตัวไวท้สีวนโอโดรเิมอืปีค.ศ.

บันกลายเป็นงานเทศกาลฤดูหนาว
ขนาดใหญ่งานหนงึของซัปโปโรทมีผีูเ้ขา้เยยีมชมกวา่ 2 ลา้นคน

~ 12 โจเมะของโอโดรปิระมาณ 1.5 
จะมปีระตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรียงรายอยู่ตอนกลางคนืมี

โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัินจะมทีมีจากประเทศตา่งๆทัวโลกเขา้
ร่วมประกวดสามารถชมขนัตอนการแกะสลักไดร้ะหวา่งทมีกีารจัดงานสถานทจัีดงานซโึดมนันจะมสีไลเดอรข์นาด
ยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัสกับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซุกนัินท่านจะสนุกส
แกะสลกันําแข็งสอ่งไฟและแทง่นําแข็งไดง้านเทศกาลหมิะซปัโปโร 

Hokkaido Shrineเป็นศาลเจา้ของศาสนา
พุทธนกิายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโดสรา้งขนึในปี 1871 ยุคเรมิ
พัฒนาเกาะไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทงัหมด 4 องคจ์ากศาลเจา้
มพีืนทเีชอืมต่อกับสวนมารุยามะในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชม
ดอกซากุระบานในฤดูรอ้นวันท ี14-16 มถิุนายนของทุกปีจะจัด

Sapporo Festival หรอืSapporo Matsuri ซงึจะแห่

ถนนคนเดนิเป็นแหลง่ชอ้ปปิงเกา่แกท่สีบื
ทอดมาตงัแตยุ่คบกุเบกิเหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของฝากจากฮ
อกไกโดเป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นทอดยาวกว่า 1 

กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมอืงซัป
โปโรเชอืมตอ่กันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทรีองรับทุกสภาพอากาศ

จเมะจนถงึนชิ ิ7 โจเมะจงึสามารถใชง้านไดโ้ดย
ไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดถือกําเนิดตังแต่ยุคบุกเบกิ
เมอืรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็นเมอืงบกุเบกิของฮอกไกโด

2) โดยเริมมีการสรา้งรา้นคา้และ
3โชเมะในปัจจบุนัและถกูเรยีกวา่ทานุ

ในชมุชนรา้นคา้มรีา้นทังเกา่และใหม่สลับ
สบัเปลยีนเขา้มาทังรา้นขายของทรีะลกึรา้นคาราโอเกะและอนืๆ
เป็นตน้มนัีกทอ่งเทยีวมาจับจ่ายใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิง

ทเีต็มไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีาและไดพ้บไดเ้จอสงิใหม่ๆทกุ

Mitsui Outlet Park Sapporoทนีจีะมสีนิคา้แบรนดเ์นมให ้
ท่านไดเ้ลอืกซอืมากมายรวมทังรา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ

09.00-18.00 น. หลังจากชอ้ปปิง
กันอย่างจุใจแลว้ไดเ้วลานําท่านเดนิทางกลับซัปโดปโรเพือ

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

Karaksa Hotel Sapporoหรอืเทยีบเทา่ 

ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG67

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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html  
เป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมริกันทเีรียกว่าNeo 

ปีซงึเป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดงปี

โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัินจะมทีมีจากประเทศตา่งๆทัวโลกเขา้
ร่วมประกวดสามารถชมขนัตอนการแกะสลักไดร้ะหวา่งทมีกีารจัดงานสถานทจัีดงานซโึดมนันจะมสีไลเดอรข์นาด
ยักษ์และจัดกจิกรรมทสีามารถสัมผัสกับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซุซุกนัินท่านจะสนุกสนานกับการประกวดการ

TG671 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน เมษายน 
04 เม.ย. 61-09 เม.ย. 61  55,900 55,900 53,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซอืประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
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 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที
อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


