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▪ น ำคณะเข้ำชมควำมมหัศจรรย์ทำงธรมชำติที่ หุบเขำนรกจิโกกูดำนิ Jigokudani Valley 
▪ น ำคณะชมควำมงำมของเมืองท่ำ ฮำโกดำเตะ พร้อมขึ้นกระเช้ำชมวิวยำมค่ ำคืน 1 ใน 3 
ของญี่ปุ่น จนได้รับยกย่องว่ำเป็น Million Dollar View Point  

▪ น ำคณะเยือนเมืองโอตำรุ เมืองที่มีล ำคลองสวยงำมท่ำมกลำงบรรยำกำศแบบตะวันตก 
▪ น ำคณะเที่ยวเมืองซัปโปโร ซี่งถูกใชเ้ป็นสถำนที่จัดงำนแกะสลักน้ ำแข็งระดับโลกฤดูหนำว 
▪ ชมควำมสวยงำมของ ใบไม้เปลี่ยนส ีที่จะท ำให้ฮอกไกโด อบอวลด้วยควำมโรแมนติค 
▪ Unseen จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีหลำยแห่ง ที่น้อยคนจะได้ไปเยือน เรำคัดมำให้ได้เก็บภำพ
สวยๆ อย่ำงแน่นอน   

▪ อร่อยกับหลำกเมนู ที่ต้องไม่พลำด  บุฟเฟ่ต์อำหำรทะเล , สุกี้น้ ำด ำ, ซูชิ นิกิริ เป็นต้น 
▪ หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน 
ก าหนดการเดินทาง   
กันยายน      25 – 30 ก.ย.  2562 
ตุลาคม    10-15 ต.ค./18-23 ต.ค. /22-27 ต.ค2562 
พฤศจิกายน  1-6 /7-12 พ.ย.  2562 
 (รับจัดกรุ๊ปเหมาหมู่คณะส่วนตัว(ท่านสามารถก าหนดวันเดินทาง...ได้ด้วยตัวของท่านเอง) 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู–ิฮอกไกโด(ญีปุ่น่)     
19.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ D  สายการบิน

ไทย…ทมีงาน World Traveller agency  คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมอืงชิโตเซะ...โดยสายการบนิไทย Thai Airways International เที่ยวบนิที่ TG670 (บนิตรง) 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)     ซับโปโร – โนโบรเิบ็ทซ ึ– หบุเขาจโิกกดุาน ิ-ฮาโกดาเตะ – นัง่
กระเชา้ชมววิยามค่า่คนืของเมอืง - ฮาโกดาเตะ 
08.30 น. เดนิทางถงึ...ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นชื่อจังหวัด และ เกาะที่ใหญ่เป็น อนัดบั2ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธตีรวจ

คนเข้าเมือง และด่านศุลกากร เรียบร้อย  จากนั้นน าคณะเดนิทางเข้าสู่ เมืองโนโบริเบ็ทซึ ซึ่งเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มบ่ีอน า้พุร้อนมีชื่อเสยีงของเกาฮอกไกโดมาช้านาน... น าคณะเดนิทางสู่จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีง "หุบ
เขาจิโกกุดานิ" Jigokudani Valley” หรือที่นิยมเรียกกนัว่า "หุบเขานรก" หรือ "หุบเขาอเวจี" หุบเขาจิโกกุดานิ เป็นร่องรอย
ของปล่องภเูขาไฟระเบดิที่เกดิจากการปะทุของภเูขาไฟคุตตะละ อดุมไปด้วยแร่ก ามะถนัซึ่งเกดิจากความร้อนใต้พิภพ เดนิเข้าไปด้าน
ในตามทางเดนิ กจ็ะเหน็ควันที่เกดิจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดนิตลอดเวลา บริเวณด้านบนของผวิดนิจะมแีร่ก ามะถนัสเีหลือง
เป็นจ านวนมากมพ้ืีนที่ประมาณ 11 เฮกตาร์ก่อเกดิเป็นแหล่งออนเซน และภมูทิศัน์ที่สวยงามากแห่งหนึ่งของเมอืง โดยเฉพาะที่  
"เทต็เซ็นอิเคะ" บ่อน า้พุร้อนที่มชีื่อเสยีงซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังทางเดินในหุบเขาจิโกกุดานิ เป็นบ่อน า้พุร้อนที่มไีอน า้พวยพุ่งออกมาราว
กบัว่าคุณก าลังเดินอยู่ในนรกจริงๆ ในช่วงใบไม้เปล่ียนส ีท่านจะได้พบกบัความงามของบ่อน า้พุร้อนที่มีฉากหลังเป็นใบไม้เปล่ียนสี
สลับเปล่ียนไป เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วย หม้อไฟทะเลนาเบะ  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮาโกดาเตะ เมอืงท่าที่ส  าคญัของเกาะฮอกไกโด น าท่านสมัผสัความตื่นตาตื่นใจ ณ  โกดงัอฐิแดง ในปี
อนัเซอทิี่ 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้เปิดเป็นท่าเรือส าหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกบัท่าเรือโยโกฮา
มาและท่าเรือนางาซาก ิเมืองฮาโกดาเตะได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือเป็นอย่างมากและยังเป็นแหล่งที่รวบรวมวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาตอิกีด้วย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ย่านโกดงัแดงคาเนโมริ ปัจจุบนักลายเป็นสญัลักษณท์างการท่องเที่ยวไปแล้ว
ส าหรับหมู่อาคารก่ออฐิสแีดง โกดังเกบ็สนิค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เหน็จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคาร
หลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้
ความรู้สกึคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว...   
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จากนั้นพาท่าน นั่งกระเช้าชมวิวยามค่่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภเูขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ของเมอืงฮาโกดาเตะและมี
ความสงูถงึ 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามค ่าคนืที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขา
ฮาโกดาเตะ กจ็ะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภเูขาฮาโกดาเตะนี้ จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกบัวัวนอน
หมอบ ดงันั้นจึงมชีื่อเรียกอกีชื่อหนึ่งว่า กากวิ ซัง (GAGYU SAN) 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ท่ีพกั     HAKODATE HEISEIKAN KAIYOTEI  หรือเทียบเท่า 

พักผ่อนจากการเดนิทางไกลหรือให้ท่านได้ลงแช่ ออนเซน Onsen น า้แร่ตามธรรมชาตทิี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น การแช่น า้ร้อนนี้ ถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่มีมากว่าพันปี เลยทเีดียว เดิมการแช่น า้ร้อน
ในบ่อน า้พุร้อนตามธรรมชาตินั้นกเ็พ่ือคลายความเหนื่อย เมื่อยล้าจากการท างานหนัก แต่หลังจากนั้นกเ็ร่ิมมีการค้นพบคุณสมบัติที่
ช่วยรักษาโรคได้จากแร่ธาตุต่างๆ ในน า้แร่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพ้ืนที่ มีทั้งช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต โรคข้อ โรค
กระดูกและระบบต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงประโยชน์ด้านผิวพรรณ ท าให้การแช่น ้ายิ่งได้รับความนิยมแพร่หลายไปในทุกชนชั้น
กลายเป็นวิถชีีวิตของชาวญี่ปุ่น 

 

วันที่สามของการเดินทาง  (3)  ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – 
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – ขึ้นกระเช้ายอดเขาอุสึ – โชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ  

เชา้            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทวิทศัน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ ๆ 
กนันั้นหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเหน็เป็นรปูร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมคีวามงดงามมาก ที่ตรงนั้นจะเรียกว่าสวนสาธารณะโก

เรียวคะคุ  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสนิค้านานาชาติ อาท ิอาหารทะเล ผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้า
และข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของชาวเมืองเป็นประจ าเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสยีง
และมสีนิค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด... 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อร่อยด้วย เซ็ตไคเซ็นด้ง หรือ ข้าวหน้าปลาดิบ ที่เสิร์ฟความ 
อร่อยแบบสดๆ ของอาหารทะเล ทั้งซาชิมิ ไข่ปลาแซลมอล เป็นต้น  
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จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโชวะ ภเูขาไฟน้องใหม่ที่เกดิจากการสั่นสะเทอืน
ของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะดังที่เหน็อยู่ในปัจจุบัน ภเูขาโชวะอยู่ในการดูแล
ของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุห์มสีนี า้ตาล ซึ่งเป็นหมี
พันธุท์ี่หาได้ยากในปัจจุบนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ท่ีพกั     TOYA SUN PALACE  HOTEL หรือเทียบเท่า 
*** หลังรับประทานอาหารค่่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้่าแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้่าแร่นั้นจะท่าให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***  

 

วันที่สี่ของการเดินทาง  (4)  ทะเลสาบโทยะ –โอตารุ– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้่าโบราณ – 
ซับโปโร – โรงงานช็อกโกแลตที่หมู่บ้านอิชิยะ – ซับโปโร  

เชา้            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองโอตารุ น าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที่เกบ็หีบเพลงตวัแรก
ที่มาถงึประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมสีองชั้นมหีีบเพลงมากมายด้านบนเป็นห้องต่างๆ แสดงกล่องเพ  ลงรุ่นแรก ๆที่น ามาจากยุโรปใน
รปูทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ไ ด้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัเพลงเมโลดี้อนัไพเราะ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกา
ไอน้่าโบราณ ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสยีงเป็นเมโลดี้  และพ่นไอน า้ออกมาเพ่ือ
บอกเวลา จุดนี้ เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพ่ือถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน ้าโบราณในจังหวะที่มีไอน ้าพวยพุ่งออกมาพร้อม
เสยีงดนตรีไพเราะ  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง บรกิารอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร. … บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนู ซชูิ นงิิริ” อาหารชื่อดังแห่งเมอืง
โอตารุ ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบสดใหม่พิเศษ (ส าหรบัท่านที่ไม่ทานซูชิ หรือปลาดิบ ขอความกรณุาแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค เป็นเมืองที่ขึ้ นชื่อในเร่ืองน ้าแร่ อีกทั้งเป็นเมืองอยู่ใกล้กบัหุบเขาที่สามารถมองเห็นใบไม้เปล่ียนสี
ได้มากที่สดุในบริเวณแถบนี้  จากนั้นน าท่านตื่นตาตื่นใจไปกับ สะพานฟุตะมิ  เป็นสะพานไม้สีแดงยาวซึ่งเป็นจุดชม ความงามของ
ใบไม้เปล่ียนสไีด้เป็นอย่างดอีกีมุมหนึ่ง  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เข่ือนโฮเฮเคียว Hoheikyo เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งมีความสงู 
102.5 ม. ตั้งอยู่ที่ มินามิคุ ซัปโปโรชิ เขื่อนนี้ เตม็ไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอนังดงาม และทะเลสาบสีเขียวรอบเขื่อน 
เป็นสถานที่ที่ป้องกนัไม่ให้เกดิน า้ท่วม และเป็นแหล่งกกัเกบ็น า้ประปาของเมืองซัปโปโร ทะเลสาบเหนือเขื่อนถูกตั้งชื่อว่า ทะเลสาบโจ
ซัง อยู่ในสวนสาธารณะชิโคทสโึทยะ จากปากทางเข้าเขื่อนถงึตวัเขื่อนระยะทางประมาณ 2 กม. ให้ท่านสมัผสัความงามของเขื่อนและ 
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ต้นไม้ที่ก  าลังผลัดใบเปล่ียนส ีภาพของสีสันของใบไม้เปล่ียนสีที่ตัดกบัทะเลสาบ Jozanko ถือเป็นอกีหนึ่งไฮไลท์ของการมาชมใบไม้
เปล่ียนสบีริเวณนี้  … จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มิสชยุเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มพ้ืีนที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มสีนิค้าแบ
รนดต่์างๆ จ าหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เดก็ กระเป๋า รองเท้า และมร้ีานอาหารให้เลือกมากมาย….  

 
 
 
 
 
 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร   มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์อาหารทะเล โดยมีให้เลือกทั้ง ปู 
กุ้ง หอย ปลา เนื้อต่างๆ สลัด ของหวาน และอื่นอีกมากมายกว่า 130 เมนู อร่อยกับเมนูปู 3 ชนิดที่ขึ้น
ชื่อของเกาะฮอกไกโด หรือจะเลือกอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเนื้อวัวอย่างดี ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มและ
ของหวานแสนอร่อย 

 
 
 

 
 

ท่ีพกั  KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ห้าของการเดินทาง  (5)  ซัปโปโร – บิเอะ-บลูพอนด์-ฟาร์มโทมิตะ –ทุ่งลาเวนเดอร์ -   
ซัปโปโร  

เชา้            บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเลก็ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า Small Town of the Most Beautiful Hills 

ความเลก็ที่แสนน่ารักของเมืองนี้ อยู่ที่ภาพวิวทวิทศัน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้างทางที่เตม็ไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สเีหลืองทองตัด
สลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา    น าคณะชม ”บลูพอนด์”
BLUE POND หรือสระสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ เพ่ิงเริ่มมีชื่ อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ชื่ อเสียงที่ท าให้
นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เป็นเพราะน า้สีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน า้ตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจ านวนมากที่
สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน า้ในบ่อ สระสฟ้ีานี้ เกิดขึ้นด้วยความบังเอญิหลังการสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกนัการเกิด
โคลนถล่มจากภเูขาไฟบริเวณใกล้เคยีงที่ได้ระเบดิไปแล้วคร้ังหนึ่ง น า้ส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกกัเกบ็รวมกนัจนเกดิเป็น Blue Pond 
โดยปัจจุบนัยังไม่อาจอธบิายถงึที่มาของสฟ้ีาของน า้ได้แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตอุลูมเินียมไฮดรอกไซดใ์นน า้ซึ่งสะท้อนให้ 

 เหน็ความยาวคล่ืนที่สั้นกว่าของแสงสฟ้ีาเช่นเดียวกบัชั้นบรรยากาศโลก สระสฟ้ีาที่มคีวามสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลาของ
วันและมุมที่คุณมอง สฟ้ีาใสของน า้จะขึ้นอยู่กบัปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมา  
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จากนั้นน าท่านสู่ ฟารม์ Shikisai no Oka สวนดอกไม้ชิกไิซโนะโอกะ สวนดอกไม้ขนาด7เฮกตารใ์น Biei, 

Hokkaido ที่นี่มพัีนธุด์อกไม้ประมาณ30ชนิดจัดแสดง,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพินและดอกทานตะวัน คุณสามารถสนุกสนาน

ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถงึฤดใูบไม้ร่วงของทุกๆปี  (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 

 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร. อร่อยด้วย เซ็ตเมนูญี่ปุ่น อิ่มกับศิลปะแห่งการจัดวางอาหาร  
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีเสน่ห์อย่างที่สุดของแดนอาทิตย์อุทัย  
จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ ซบัโปโร สู่จุดชมใบไม้เปล่ียนสทีี่งดงามอกีแห่งของเมอืง มหาวิทยาลยัฮอกไกโด Hokkaido 

University หนึ่งในมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่มพ้ืีนที่กว้างใหญ่ใจกลางเมอืง เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่เรือ่งใบไมเ้ปลีย่นสี
ซึง่ยงัไมค่อ่ยเปน็ทีรู่จ้กักนัเทา่ไหรน่กั ตน้แปะกว๊ยกวา่ 70 ตน้เลยีบถนนยาว 380 เมตร ทีจ่ะเปลีย่นถนนทัง้เสน้ใหเ้ปน็สเีหลอืง
ทอง   

 
 
 
 
 
 
น าท่านชม สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมอืงที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวนัออก และกว้างไปจนถูกฝั่งตะวนัตกของตวัเมอืง เป็นส  วนสาธารณะ
ที่แบ่งตวัเมอืงเป็นซีกเหนือใต้ มถีนนตดัผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมสีวนไม้ดอกไม้ประดบัปลูกไว้งดงามรวมทั้งน า้พุ และงานประตมิากรรม
กลางแจ้งตั้งไว้ให้ชม สลับกบัม้านั่งที่มใีห้เลือกนั่งพักผ่อน…   จากกนั้นน าท่านเดนิทางสู่  ยา่นซุซคุโินะ นับเป็นย่านที่คกึคกัและมชีีวิตชีวา
ที่สดุของเมอืงซัปโปโรโดยเฉพาะในยามค ่าคนืเหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆเปิดไฟสลับสแีข่งขนั 
ประชันสนิค้ากนัรอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,500 
ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่อกีทั้งยังมร้ีานขายราเมงมากมายจนได้รับการขนานนามว่าราเมงโยะโคะโรถนนแห่งราเมงใจกลาง
เมืองซัปโปโร  จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 
เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกอสนิค้าต่างๆอย่างจุใจอาทเิช่นร้านสนิค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูก
ที่มใีห้เลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมต้นราคตั้งแต่ 1050 เยนร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอปุกรณเ์กี่ยวกบัสนุัขร้านขายผลไม้พ้ืนเมืองร้าน
เกมสร้์านขายเสื้อผ้าร้านอาหารฯลฯ  
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ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้วยเมนู  สุกี้ ยากี้สูตรน้ าด าสไตล์ซับโปโร  

 
 

 

 

 

 
ท่ีพกั       KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดินทาง  (6)  ซัปโปโร –สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิชิโตเซะ  
10.45 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ...โดยสายการบนิไทย Thai Airways International เที่ยวบนิที่ TG671 
15.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 
 

hokkaido Autumn 6days 
หมายเหต ุ การเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัสถานการณใ์นการเดนิทาง สภาพภมูอิากาศ และสถานการณซ์ึ่งเกดิขึ้น

ในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 

เที่ยวกบัเรามั่นใจได้ 
World Traveller Agency Co.,ltd  

ปัจจุบนัเป็นสมาชิกสมาคมด้านท่องเที่ยวระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 

 

เที่ยวญีปุ่น่ทัง้ที...เที่ยวกบัทวัรด์ดี ีพกัด ีทานด ีมีความสุขทัง้ครอบครวั 
ทัวรฮ์อ่งกงเราจดัเอง ท่าเอง พถิพีถิันสิ่งดดีมีาให้ทุกท่าน 

เราไมข่ายทัวรแ์บบส่งตอ่บริษทัอื่นอย่างแน่นอน 
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อตัราคา่บรกิาร 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 
พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอายุ 
ต่ ากว่า12ปี  
1เด็ก+1ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 
ต่ ากว่า12ปี  
1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก(ไม่มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ่ 

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

25 – 30 ก.ย. 62 62,900.- 60,900.- 58,900.- 56,900.- 15,000.- 
ช่วงวันหยุด วันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9 
10-15 ต.ค.  

72,900.- 70,900.- 68,900.- 66,900.- 15,000.- 

ช่วงวันหยุด  วันปิยมหาราช  
18-23 ต.ค./22-27 
ต.ค. 

72,900.- 70,900.- 68,900.- 66,900.- 15,000.- 

1-6 / 7-12 พ.ย. 62  62,900.- 60,900.- 58,900.- 56,900.- 15,000.- 

▪ สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบตัรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย์ scb สามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดติ 

โดยไม่มดีอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)   มัดจ าเงนิสด20,000บาท(ช่วงปกติ) 
ส่วนที่เหลือช าระผ่านบัตรเครดิตได ้       มัดจ าเงินสด30,000บาท(ช่วงวันหยุด) 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ *คา่รถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง 

• คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิส าหรับหัวหนา้ทัวร ์มัคคเุทศก ์พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ตอ่1วัน ตอ่1คน  

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 

• คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้ 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท หรอื30,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิท และ
คา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ  

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารส ารองยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 
เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารกา

รันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 



 Hokkaido Autumn 6 Days  


