
 

1 
HCG_HOKKAIDO NOVEMBER HOLIDAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 
HCG_HOKKAIDO NOVEMBER HOLIDAY 
 

 

ก าหนดการเดินทาง      5 – 9 พฤศจิกายน  58 

วันแรก สุวรรณภูม ิ

21.00 น.   พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย  ทีมงาน
จะคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.45 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่   
  TG670 

วันที่สอง  สนามบินชิโตเช่ – หุบเขานรก – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมสีีน ้าตาล – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช็
อปป้ิงทานุกิโคจิ 

08.00 น.       เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ นหลังจากผ่านขั้ นตอน
 ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก ซ่ึงเป็นปล่องภูเขาไฟที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟ (เส้นผ่าศูนยก์ลาง 45m) มีช่องลมที่พุ่งออกจ านวนมาก และรอบๆ
บริเวณนั้นมีบ่อน ้ าร้อนบางแห่งที่เดือดปุดๆพุง่พล่านออกมาดูน่ากลวั จึงถูกตั้งช่ือว่าหุบเขา
นรกจิโกะคุดานิ  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ หรือ ที่เรียกกนัว่า “โชวะชินซัง” ภูเขาไฟ
ลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี 1944 นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบนั
อยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่ นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ จากนั้นน าท่านไป
ยงั ฟาร์มหมี ซ่ึงเป็นสถานที่อนุรักษห์มีสีน ้ าตาลพนัธซ่ึ์งหาดูไดย้ากในปัจจุบนัจะพบ 
 เห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินของรัสเซียเท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด สกัการะเทพเจา้ผูป้กปักรักษาเกาะฮอกไกโดเพื่อความ

เป็นเป็นศิริมงคล น าท่านเดินทางช็อปป้ิง ทานุกิโคจิ ถนนยามหน่ึงกิโลเมตรที่เต็มไปดว้ย

ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านคา้ต่างๆ กวา่ 200 ร้าน 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ขาปูยกัษ3์ชนิด+เบียร์ไม่อั้น 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  พกัที่: SAPPORO GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันสาม FREE DAY 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
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 อิสระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปป้ิงได้อย่าง

เต็มอิ่ม หรือถ้าหากท่านต้องการที่จะสัมผสัเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ ก็ต้องเป็น JR 

TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร (ไม่รวมตัว๋ขึ้น จุดชมวิว

ราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้ งห้างสรรพสินคา้ศูนยก์ารค้าและ

โรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูติ่ดกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใตดิ้น ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้

ในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซ้ือสินคา้ท่านสามารถนัง่รถรางชมเมืองซัปโปโระ ดว้ยตวัเอง 

แหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 ว ัน   หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ . .  

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

-ตึกรัฐบาลเก่า                      - ช้อปป้ิงสึสึกิโนะ                        - ตลาดปลายามเช้า 

-หอนาฬิกา                           - ช้อปป้ิง JR TOWER                - สวนสัตว์มารุยามะ 

-โรงงานเบียร์ซัปโปโระ          - ร้านร้อยเยน                            - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ 

-สวนโอโดริ                           - โรงงานซ็อกโกแลต                 - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

-หอคอย ทีวทีาวเวอร์              - ตรอกราเมน                           - ภูเขาโมอิวะ 

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารเทีย่ง/เยน็ เพ่ือให้อสิระท่านในการเทีย่วชมและช็อปป้ิง 

พกัที่: SAPPORO GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันส่ี โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเบียร์ซัปโปโระ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และ

บางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นที่ลาดต ่าของภูเขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มี
ช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่บรรยากาศ
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ในยามเยน็สุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล 
เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเกบ็ไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมี
การถมคลองคร่ึงหน่ึงเพือ่ท  าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่
ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง 

  น าท่านเดินชม โรงเป่าแก้วคติะอิชิ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ใหท้่านไดท้่องไปใน
ดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกว ีที่แสนอ่อนหวานไดอ้ยา่งอิสระ จากนั้นน าท่านชม 
โรงงานเบียร์ซัปโปโระ ใหท้่านไดช้มกรรมวธีิผลิตเบียร์ของเมืองซปัโปโระ และท่านท่าน
ยงัสามารถลองชิมเบียร์สดๆจากที่น้ีไดด้ว้ย 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  พกัที่: SAPPORO GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.55  น.   เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG671 
16.11 น.    เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 

ทา่น 

เด็กอายต่ํุากวา่12 
ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1 
ทา่น 

เด็กอายต่ํุากวา่ 12 ปี 
พกักผัู้ใหญ่ 2 ทา่นมี

เตียงเสริม 

เด็กอายต่ํุากวา่ 12 
ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ทา่น ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

5 – 9  พ.ย.  58 34,900.- 34,900.- 33,900.- 32,900.- 6,500.- 



 

5 
HCG_HOKKAIDO NOVEMBER HOLIDAY 
 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000.- บาท ภายใน3 วนัหลงัจากการทําการจอง หากมีการยกเลกิภายหลงั 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดั จําทัง้หมด คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื กรุณาชําระ 15 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของอัตรแลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มัน ซึ่งมีการ

ผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษา

มาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
2. คา่ที่พกัห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย, หนงัสอืเดินทางเลม่สีเหลอืงของคนจีนและ คา่แจ้งเข้า แจ้งออก สาํหรับ

ทา่นท่ีถือตา่งด้าว 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
3. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)  

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 
30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตจํุาเป็น สดุวิสยั 
จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ตา่งๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใน
ทุกกรณี  
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4. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคญั และ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
สิง่ของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้
ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น   รวมทัง้บริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวท่ีพําพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท ฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

6. เม่ือทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุ
ไว้โดยทัง้หมด  

เงื่อนไขการช าระเงิน  :กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดินทาง 15 วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืน
เงินมดัจําทัง้หมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคํานงึถึง

ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัท่ีสดุ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่
การออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําสิง่ของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถึงภยัธรรมชาติ และ
ยกเลกิเท่ียวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่นได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับอัตรา
แลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี * 

ลกูค้าที่เดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.ค. 56 เป็นต้นไปซึง่ไม่ต้องทําวีซา่ แตท่า่นจะต้องผา่นการ

พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าญ่ีปุ่ นได้จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้า
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ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีประสงค์จะพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วย

วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือ ธุรกิจ 

โดยมีเอกสารที่จะต้องย่ืนในขัน้ตอนการเข้าเมือง เพื่อยืนยันคุณสมบัติการเข้าญี่ปุ่ น มดีงันี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 

2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พํานกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นได้ 

เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีเข้าญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่อยา่งน้อย 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

การพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้

เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีจะถกูปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


