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 ชมสวนสวยใกลเ้มืองซปัโปโรท่ี หมู่บา้นเอโคริน 

 เก็บผลเชอร์ร่ีสดๆใหม่ๆ จากตน้ 

 ชมความสวยงามของคลองโอตารุ คลองสุดแสนโรแมนติก 

 นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมวิวบนภูเขาเทนงุ 

 อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษไ์ม่อั้น 

 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตลญ่ี์ปุ่น 1 คืน 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

Code: JHHK 0809 _C 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทยซ่ึง

พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 

23.45 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

 

วนัที ่2 ชิโตเซ่ – หมู่บ้านเอโคริน – สวนผลไม้ (เกบ็เชอร์ร่ี) – เมืองโจซังเค 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแล้ว น าท่านสู่หมู่บ้านเอโคริน (Ecorin Village) เปิดท าการในปีค.ศ. 

2006 โดยบริษทั อาเรฟ จ ากดั ที่รู้จกักนัดีในช่ือของร้านแฮมเบอร์เกอร์ “บิคคุริดองก้ี” ภายในมี
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พื้นที่กว่า 240 ไร่ และแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น สวนคินกะเทเอ็น ที่มีรูปแบการจดัสวนกว่า 30 

แบบ นอกจากน้ียงัมีโซนเล้ียงอลัปากา้และแกะใหท้่านสามารถชมตวัอลัปากา้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกบัการ เก็บเชอร์ร่ี สดๆใหม่ๆจากตน้ (ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ) ที่เรียงรายเป็นทิวแถวและเต็มอ่ิมกับการ

ทานเชอร์ร่ีที่ เก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนานพลิด

เพลินพร้อมกบัถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆ หรือ 

เลือกซ้ือมาไวรั้บประทานได้ จากนั้ นน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่เมืองโจซังเค เมืองน ้ าพุร้อนเล็กๆ ทีต่ ั้งอยูใ่น

อุทยานแห่งชาติชิโกะสึ โทยะ ระหว่างหน้าผาสูงกับ

แม่น ้ าโทโยฮิระ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม  

 เขา้พกัโรงแรม Jozankei View หรือเทียบเท่า ( - / L / D) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ที่ขึ้นช่ือของฮอกไกโด เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมี

ความเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 

วนัที ่3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว 

– ภูเขาเทนงุ (น่ังกระเช้า) – เมืองซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่ าน เข้าสู่ เมืองโอตารุ  ซ่ึ งถือเป็น เมืองท่ าที่ มี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของ

บ้านเรือนนั้ นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์

ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพล 

มาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญี่ ปุ่ นและ
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ประเทศในแถบยโุรป อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อนัสวยงาม

น่าประทบัใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อ

เป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจึ้งถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็น

ถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดงัต่างๆซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง

และไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก จากนั้นน าท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมา

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั น าท่านชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่านสามารถชมเคร่ืองแกว้ที่มีรูปแบบ

และสีสันสวยงามซ่ึงเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแกว้ที่

ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกนัออกไป ตามความถนดัและความช านาญของช่างเป่าแกว้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทุกท่าน “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นสู่ภูเขาเทนงุ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่

สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือและอ่าวอิชิการิไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมีเทพเจา้เทนงุ 

โดยในสมัยเอโดะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่ารูปลักษณ์

ของเทพเจา้เทนงุนั้นมีใบหน้าสีแดง จมูกยาว สวมชุด

แบบชาวเขาและถือพดัขนนก แต่ในปัจจุบนักลับมี

ความเช่ือว่าเทพเจา้เทนงุมีปากแหลมคล้ายนก น า

ท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอก

ไกโดที่เติบโตและกลายเป็นศูนยก์ลางความเจริญ

อันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่ นผงัเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจาก

บรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในประเทศญี่ปุ่ น การจดัการและการพฒันาไดรั้บค าแนะน าจาก

ผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ลกัษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพื้นฐานการ

วางผงัเมืองของอเมริกา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น) 

เขา้พกัโรงแรม Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D) 
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วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศัยด้วยโปรแกรมของตัวท่านเอง (ไม่มรีถบัสให้บริการ) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้มากมายในยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองซัปโปโร หรือเที่ยวชมเมือง 

เช่น 
  ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็น

กองอ านวยการของขา้หลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุด

ของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนั้ นได้ใช้อิฐแดงเป็น

วสัดุในการก่อสร้างท าให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบนั

ภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเร่ืองราว

ประวติัความเป็นมาต่างๆของเมืองซปัโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย  

หอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้วยงั

เปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรม

จากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกา

แห่งน้ีสร้างขึ้ นเม่ือปีค.ศ.1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาที่

เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ นเลยก็วา่ได ้ 

ซูซูกิโนะ ยา่นชอ้ปป้ิงที่แสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเส้ือผา้

แบรนด์ดงั ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่ นและร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น 

อีกทั้งยงัเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญี่ปุ่ นอีกแห่งหน่ึงด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้

อยา่งไม่รู้จกัค  าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว  

( เ พื ่อ ไม่ ให้ เ ป็ น ก า ร เสี ย เวล าอัน มีค่ าขอ งท่ าน ในก าร ช้อป ป้ิ งหรื อท่ อ ง เที ่ย วด้ ว ย

โปรแกรมของตัวท่ าน เอ งอิส ระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหาร เย็นตาม

อัธยาศัย)  

เขา้พกัโรงแรม Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า ( B / - / -) 
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วนัที ่5  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่  

10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ยเที่ยวบิน TG 671  

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

9 – 13 ส.ค. 61 49,999 44,999 39,999 8,500 
    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีี่กรุ๊ปต า่กว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 

2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 

3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 

5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน ้ าหนัก

หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก  าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที่เคาน์เตอร์

เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวติ (ส าหรับผูท้ี่อายไุม่

เกิน 70 ปี) 
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8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท้ี่อายไุม่เกิน 70 ปี) 

9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 

 

อัตรานี้ไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต ์

3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 

 

การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ

ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญี่ปุ่ น 

อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้

บริการกนัเยอะ ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วง

ฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจ าเตม็จ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่     

มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออกนอกประเทศ 

เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะของ

สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น

หลกั 
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6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น การ

น าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ

ที่ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน ้ามนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


