
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17316  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
    *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 

 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
23 – 27 กนัยำยน 2563 

38,900.- 11 – 15 ตุลำคม 2563 (วนัสวรรคต ร.9) 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 
สนำมบินดอนเมืองกรุงเทพฯ– สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 
(23.55–08.40)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ–บ่อโคลนจโิกคุดำนิ(ใบไม้เปลีย่นสี)– 
ฮำโกดำเตะ – อำคำรโกดงัอฐิแดง – ถนนช้อปป้ิงโมโตมำชิ – 
ภูเขำฮำโกดำเตะ (Night View) 

-  

SMILE HAKODATE 
HOTELOR SIMILAR 

3 
ฮำโกดำเตะ – ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ –อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ 

(ใบไม้เปลีย่นสี) – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสึซัน(เคเบิล้) – 

ฟำร์มหมสีีน ำ้ตำล – ออนเซน  

  
 

(HOTEL
+KANI) 

HOTEL HANABI TOYA 
ORSIMILAR 

4 
โทยะ –คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี– 
ถนนซำไคมำจ ิ–ซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด –ช้อปป้ิงย่ำนซึซึกโินะ 

  - 
SAPPORO TOKYU REI 
ORSIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินดอนเมืองกรุงเทพฯ(09.55–15.10) 


✈ - -  



วนัทีห่นึ่ง สนำมบินดอนเมืองกรุงเทพฯ– สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)( 23.55 – 08.40+1 ) 

1930 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 2อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10 

“สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณบริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดงันั้น
ผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 
 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2355 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA Xเทีย่วบิน XJ 620 
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่– โนโบริเบทสึ– บ่อโคลนจิโกคุดำนิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) –ฮำโกดำเตะ– อำคำรโกดังอิฐแดง– ถนนช้อปป้ิงโมโตมำชิ– 
ภูเขำฮำโกดำเตะ (Night View) 

0840 ถึงสนำมบินชิโตเซ่“เมืองซัปโปโร”ประเทศญี่ปุ่ นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  

 น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโดเพื่อน าท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติท่ี“จโิกกดุำนิ” หรือ“หุบเขำนรก”เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลน

http://bit.ly/2NMk5YE


เดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรค์ข้ึนอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่ง
ข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบๆหุบเขามีตน้ใบไมห้ลายหลายท่ีก าลงัเปล่ียนสีสลบั แดง ส้ม เหลือง กนั
อยา่งลงตวั อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและบนัทึกภาพตามอธัยาศยั(ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนัณ ภัตตำคำร(1) 

  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองท่ีอยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุด
จนได้ช่ือว่าเป็น“ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมญ่ีปุ่นและตะวนัตก ... 
จากนั้นน าท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง”หรือ “Kanemori Red Brick Warehouse”โกดังเก่าริมท่าเรือเมือง 
ฮาโกดาเตะ ท่ีสร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดท าการเป็นหน่ึงในท่าเรือคา้ขาย
ระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืนๆ ดา้นท่ีหันออกทะเลจะเขียนป้ายตวัโตๆว่า BAYจดัเป็นย่าน 
ชอ้ปป้ิงท่ีตกแต่งเอาไวอ้ย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ๆ  ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณน้ี 
ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสาย ให้ไดย้ินทัว่เมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโร
แมนติกส่วนพ้ืนท่ีดา้นหลงัโกดงัอิฐแดงโดยรอบถูกดดัแปลงให้กลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในช่ือ“ฮาโกดาเตะ แฟคตอ
ร่ี”(Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Areaในสมยัเมจิอาคารดา้นหนา้ของห้างสรรพสินคา้เคยเป็นท่ีท าการ
ไปรษณีย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ท่ีท าการไปรษณียจึ์งยา้ยไป ... ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงให้เป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีทั้งร้านท าเคร่ืองแกว้กล่องดนตรี ร้านอาหารโรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของท่ีระลึก และ อ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ “ถนนช้อปป้ิงโมโตมาชิ”(Motomachi Shopping Street)เป็นซอยเล็กๆในร่มท่ียาวมากๆ ขนานไป
กับทางรถไฟมีร้านขายของยาวตลอด2 ข้างทาง อาคารตกแต่งสไตล์ตะวนัตก มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้ งแต่
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของท่ีระลึก เคร่ืองส าอางคค์าเฟ่เบเกอร่ี ร้านอาหาร ร้านขนม และท่ีเยอะท่ีสุดเห็นจะเป็นเส้ือผา้นัน่เองอยู่
ใกล้ๆ กบัยา่นไชน่าทาวน์ นานกิงชิมะ 

ค ำ่        รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร(2) 

หลังอาหารค ่ าน าท่านข้ึนกระเช้า สู่  “จุดชมวิวบนภูเขำฮำโกดำเตะ”1ใน3 ทิวทัศน์ยามค ่ าคืนท่ีสวยท่ีสุด 
ด้วยความสูง334เมตร... ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่ าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงราย 
เปล่งแสงระยบิระยบัดัง่แสงของเพชรซ่ึงนบัวา่เป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ(สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 

ทีพ่กั: SMILE HAKODATE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 



วนัทีส่ำม ฮำโกดำเตะ– ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ– อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสำบโทยะ– ภูเขำไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – 

ฟำร์มหมสีีน ำ้ตำล– ออนเซน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) 

 

 น าท่านเดินทางชม “ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ”ณหัวมุมถนนใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะคุณจะพบฮาโกดาเตะอาสะอิจิ 
(ตลาดเช้า)  อันแสนพลุกพล่านท่ีคอยยั่วยวนนักท่องเ ท่ียวให้เข้าไปเลือกซ้ือของสดๆชั้ นดีจากฮาโกดาเตะ 
ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแต่เชา้ตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเท่ียงอาหารทะเลผกัผลไม  ้
และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินท่ีวางขายเท่านั้นเพลิดเพลินไปกบัการซ้ือของท่ีตลาดและอยา่ลืมแวะไปดูปู
และหอยเป็นๆในตูข้นาดยกัษ ์

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่“อทุยำนแห่งชำตโิอนุมะ” เพื่อชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ของใบไมร้ะหวา่งทางสลบัสีแดง
สม้กนัอยา่งสวยงาม(ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็นสวรรคข์องคนรักธรรมชาติซ่ึงอยูห่่างจากฮาโก
ดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ตั้ ง
ตระหง่านอยูท่่ามกลางทะเลสาบสามแห่งท่ีเตม็ไปดว้ยเกาะใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจอิสระตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร(4) 

 

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น 
ตั้งอยูภ่ายใน “อุทยานแห่งชาตชิิคอ็ทสึ–โทยะ” ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหลายแสนปีท่ีแลว้ 
โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต ่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งท่ียงัคงคลุกกรุ่นอยู ่โดยสังเกตุไดจ้ากไอน ้ าร้อนท่ีพุ่ง
ออกมาเป็นควนัขาวให้ไดเ้ห็นทะเลสาปแห่งน้ีมีลกัษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร และยงัมีจุดเด่น คือ 
มีเกาะท่ีผุดข้ึนกลางทะเลสาบ ...น าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ”(Mt. Usuzan) 
(ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย)ท่ีได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100  ปีท่ีผ่านมา และเป็น 
จุดศูนยก์ลางท่ีท าใหเ้กิดทะเลสาบโทยะและพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่อย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งเกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าให้เกิด 
“ภูเขาไฟโชวะชินซัง”(Mt. Showa shinzan)ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยก
แตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระใหท่้านไดช่ื้น
ชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 



 จากนั้นน าท่านชมแหล่งอนุรักษ“์หมีสีน ้าตาล” พนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะ
ซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ใหท่้านไดต่ื้นตากบัความน่ารักของนอ้งหมีตวัเล็กท่ีมีอาย ุตั้งแต่ 2ขวบจนถึงหมีตวัโต
อายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลกๆ ให้ท่านชมเช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอ 
แอปเป้ิล หรือกวกัมือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของ
เหล่าหมีสีน ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้โรงแรมท่ีพกั 

ค ำ่          รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพเิศษ“บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์”ใหท่้านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง“เกำะฮอกไกโด”ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานจาก
นักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย 
“แบบไม่อั้น” 

ทีพ่กั: HOTEL HANABI TOYAหรือเทยีบเท่ำ 
^_^หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen)น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัทีส่ี่ โทยะ– คลองโอตำรุ– พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี–ถนนซำไคมำจิ– ซัปโปโร– ศำลเจ้ำฮอกไกโด– ช้อปป้ิงย่ำน 
ซึซึกโินะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(6) 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ”ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ...ถึงเมือง “โอตำรุ” 
เ มือง ท่ี ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่า เ ดินอยู่ในเ มืองเวนิสน าท่านแวะชม 
“คลองโอตำรุ” ท่ี มีความยาว1,140เมตรและเ ช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยก่อนประมาณค .ศ . 1920 
ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟคูลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตวัเมือง
โอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่“ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
คลองโคตารุซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ“ร้ำนเคร่ืองแก้ว”“พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”และ“นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ”นอกจากน้ีตลอดทั้ง
สองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ตLe TAOท่ีมีขาย
เฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั...อิสระใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยัพร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและ
กล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก 
หรือจะเลือกชม“กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้
ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได“้เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทาง
บา้น 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร(7) 

 

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของ
ญ่ีปุ่น ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บค า
แนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนัดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงั
เมืองของอเมริกา ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่“ศำลเจ้ำฮอกไกโด”หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร”เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ
ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ซ่ึงศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะ



ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ีเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Cameraจ าหน่ายกลอ้งดิจิตอลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลค็ทรอนิคส์ร้าน100เยนร้าน UNIQLOขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ 
Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ *** 

ทีพ่กั: SAPPORO TOKYU REI HOTELหรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่– สนำมบินดอนเมืองกรุงเทพฯ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม(8) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิชิโตเซ่” 

0955 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA Xเทีย่วบิน XJ 621 

1510 ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 

 

 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กิน 2 ปี (Infant)                             ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                  ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                          ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีรำคำเดก็*** 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำนตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท 

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
 



เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000บำท 

2. ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มฉิะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณียกเลกิกำรเดนิทำงมำกกว่ำ 45 วนัก่อนเดนิทำง ยดึมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (นบัจำกวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิกำรเดนิทำงระหว่ำง 45- 30 วนัก่อนเดนิทำง ยดึมดัจ ำ 15,000 บำท (นับจำกวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสาย
 การบินและค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนพร้อมระบุห้องนอน, อำหำร
ทีไ่ม่สำมำรถทำนได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEGทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 



10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 



 


