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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด 
 
โนโบริเบทสึ สมัผสัความยิง่ใหญ่ของธรรมชาตทิี่จิโกขดุำนิ หุบเขาทีเ่ตม็ไปดว้ยไอความรอ้น

จากบ่อก ามะถนัเขม้ขน้ 
โทยะ  ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ัง้อยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  

นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขำอูสุ เพื่อชมทวิทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ, 
เยีย่มชมฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั  

ฮำโกดำเตะ ดเูหล่าฝงูลงิแช่ออนเซน็ทีส่วนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง  
ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป, ชอ้ป
ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของฝากชื่อดงัทีย่่านอาคาเรง็กะหรอืทีรู่จ้กักนัในนาม 
โกดังอิฐแดง, นัง่รถบสัสู่ภูเขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมอืงฮาโกดาเตะยาม
กลางคนื 

โอตำร ุ เก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิีชวีติ 2 ฝัง่คลอง ที่ยงัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร  ชอ้ปป้ิงทีย่่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิคา้มากมาย  
 

 

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตข์าป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  

ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 18-22 เมษำยน 2561 

วนัแรก                        สนำมบินดอนเมือง 

21.00น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง 
และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.55น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์
เอเชีย เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ620 

 

วนัท่ีสอง                   สนำมบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุำนิ >>  
                                  ทะเลสำบโทยะ >> นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภเูขำไฟอสู ุ>>  
                                  ฟำรม์หมีน ้ำตำล 
 
 
 
 
 
 

08.40น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำก
ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมืองโนโบริเบทสึ เมอืงทีม่แีหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่มชีื่อเสยีงแห่ง
หนึ่งของเกาะฮอกไกโด น าท่านชมความมหศัจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขดุำนิ 
บ่อโคลนเดอืดที่ธรรมชาติได้สรา้งสรรค์ขึ้น ซึ่งเกิดจากความรอ้นใต้พภิพเผา
ผลาญก ามะถนัแล้วพวยพุ่งขึน้มารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่บรเิวณทะเลสำบโทยะ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่ภเูขำไฟอสูซุงั เพ่ือขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำ(Usuzan Ropeway)  

ชมทิวทศัน์ภเูขำไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของ
เปลอืกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอืปีโชวะของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรยีกภูเขา
ไฟโชวะ) ความรอ้นใต้พภิพไดด้นัพื้นดนิสูงขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี 
จนกลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดงัเห็นได้ในปัจจุบนั และยงัคงมพีลงังาน
ความรอ้นอยู่ แมว้่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชนิ
ซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะได้พบ
กบั ฟำรม์หมีโชวะชินซงั ใหท้่านไดส้มัผสัความน่ารกัและฉลาดแสนรูข้องหมสีี
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น ้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะบน
เกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกนัว่าหมสีนี ้าตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของ
พวกเขาอกีดว้ย  
น ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพัก ณ  โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธำตุท่ีมี
สรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้วจะท ำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม                    โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> ตลำดปลำฮำโกดำเตะ >>  
                                   สวนพฤกษชำติ(ลิงแช่ออนเซน็) >> ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ >>    
                                   โกดงัอิฐแดง >> ชมวิวเมืองฮำโกดำเตะ 
 
 
 
 
 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงฮำโกดำเตะ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัววิทวิทศัน์

ธรรมชาตสิองข้างทาง ที่เหล่าต้นไมท้ัง้หลายต่างแตกกิง่ก้านสาขา ดอกไมผ้ลิ
บานในฤดูใบไมผ้ล ิเมอืงฮาโกดาเตะเป็นอดตีเมอืงท่าส าคญัของเกาะฮอกไกโด 
เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูทีเ่ปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่ น ชมความงาม
ของตวัเมอืงทีม่ที ัง้ ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้โบสถ์นิกายออเธอรด์อกซ์ ทีม่คีวาม
งดงาม น าท่านสู่ตลำดปลำฮำโกดำเตะ ให้ท่านได้เดนิเล่นชมตลาดปลาหรอื
ซือ้อาหารทะเลตากแหง้ และใหท้่านไดร้บัประทานอาหารทะเลสดๆ และไฮไลท์
ขึน้ชื่อของทีต่ลาดนี้คอืการตกปลาหมกึสดๆ เพื่อท าซาชมิ ิ 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย น าท่านเขา้ชมสวนพฤกษชำติฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน ้าพุรอ้น ท่านจะได้

พบกับเหล่าฝูงลิงมากมายที่ลงมาแช่น ้ าร้อนในบ่อเพื่อคลายความหนาว 
นอกจากนี้ยงัสามารถเดนิเล่นชมพนัธุ์ไมเ้ขตรอ้นนานาชนิดได้อกีด้วย จากนัน้
น าท่านเดนิเล่นที่ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical District)  
เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโก
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ดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป  ซึ่งได้รบัอิทธพิลมาตัง้แต่สมยั
ญี่ปุ่ นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะเป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาติ โดยมสีิง่
ปลูกสรา้งที่น่าสนใจมากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) 
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ท าการของคณะผู้ปกครองเมอืง
ตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) ที่ท าให้นึกยอ้น
ถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมอืงท่าส าคญั ซึง่ยงัคงรกัษาสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า 
และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี จากนัน้พาท่านชม โกดังอิฐแดงโกดัง
เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง 
ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ท าใหเ้ป็นย่านช้อปป้ิงที่สามารถเดนิ
เล่น เลอืกซือ้ของฝากและชมววิท่าเรอื 

เยน็    อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทำงโดยรถโค้ชสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโก
ดาเตะ ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื เคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของสถานที่
ทีม่วีวิกลางคนืสวยที่สุดในญี่ปุ่ น ถ้าไม่ไดม้าชมถอืว่ามาไม่ถงึเมอืงฮาโกดาเตะ
เลยทเีดยีว 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ONUMA PRINCE HOTEL หรือระดบั
เทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี                          ฮำโกดำเตะ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >>  
                                    ซปัโปโร >> ช้อปป้ิงท่ีย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทาง

ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท า
การประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชม
ความสวยงามและโรแมนติคของเมอืงโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัใน
สไตล์ยุโรป น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงั
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เก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ คลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดน
ตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืก
ซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากรา้นค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้
อกีดว้ย  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก  พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่ง

เสยีงดนตรตี้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะไดช้มววิฒันาการของกล่องดนตรี
และกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรที่าน
ชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองที่มเีพยีงชิน้เดยีวในโลกก็ได ้
นอกจากนี้ยงัมนีาฬิกาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที่มอีายุ
การใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทาง
กลบัสู่เมืองซปัโปโร ให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่ำนทำนุกิและย่ำนซูซูกิโน่ เป็นย่านที่
รวบรวมรา้นค้าต่างๆ กว่า 200 รา้นคา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิค้าหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรอืสินค้าแฮนด์เมด ไป
จนถงึขนมของฝากมากมาย และยา่นซซููกโิน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้
รา้นส าหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญี่ปุ่ น และยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยามราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำป ู3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื่องเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ                       ซปัโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ 
09.55 น. เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 18-22 เมษำยน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

*รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

หมำยเหตุ 
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป หำกผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ

ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำตให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

3. ไม่มีรำคำเดก็ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว *** 

6. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2561 และท่ำนต้องช ำระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทำง สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพ่ิม  
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 36,900.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.- บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 21,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 
21 วนัท ำกำร 
กำรยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมำยเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมดหรอืบางส่วน หากระหว่างเดินทางอยู่เกิดเหตุภัยพิบัติใดๆ ก็ตามที่ท าให้เกิดผลกระทบกบั
โปรแกรมการเดนิทางของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี้  
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น
ของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  

 

 
 
 


