
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17318  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                  *** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ตส์ดๆ จากฟารม์โทมิตะ *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
1 – 5 กรกฎำคม 2563  (วนัอำสำฬหบูชำ) 

37,900.- 5 – 9 กรกฎำคม 2563  (วนัเข้ำพรรษำ) 

15 – 19 กรกฎำคม 2563 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 

 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่ 
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40 )   ✈ 

 

2 
สนำมบินชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – 

น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว   
- 

(RAMENG)

 
(HOTEL 
+ KANI) 

SOUNKYO MOUNT 
VIEW  HOTEL OR  
SIMILAR 

3 
โซอุนเคยีว – สวนดอกไม้ชิกไิซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟำร์ม 
โทมติะ – สวนสำธำรณะโอโดริ – หอนำฬิกำโบรำณ – 
ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – ซัปโปโร 

 


 (MELON)  
SAPPORO TOKYU 
REI OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้ – พพิธิภณัฑ์เคร่ือง
แก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจ ิ– ศำลเจ้ำฮอกไกโด – 
ช้อปป้ิงมติซุยเอำท์เลต็ – ช้อปป้ิงสถำนีซัปโปโร 

  - 
SAPPORO TOKYU 
REI OR SIMILAR 

5 
สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 
( 09.55 – 15.10 ) 

✈ - -  



วนัทีห่นึ่ง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40+1 ) 

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

“สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
 

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

 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

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

วนัทีส่อง สนำมบินชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

0840 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอ็กไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคา
ของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่งอำซำฮิกำว่ำ” 
ศูนยร์วมร้านราเมนติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาวา่และของเกาะฮอกไกโด หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมี
ช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมงของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาวา่เพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกร้านเด็ด
ตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ (1) 

  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ” เป็นสวนสัตวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ 
หลากหลายสายพนัธ์ุ รวมไปถึงสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในโซนขั้วโลก น าท่านต่ืนตากบั “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารัก
ภายในสวนสัตวใ์ห้ท่านไดบ้นัทึกภาพอย่างใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินและอุโมงค์ใตน้ ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวินวา่ยน ้ าได้
อยา่งใกลชิ้ดถึง 360 องศา “หมขีำวขั้วโลก” ท่ีเดินอวดโฉมใหท่้านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก  
พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ำแดง” เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน”และ “ฝูงสุนัขจิ้งจอง” 
นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัสตัวพ้ื์นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยีย่ว และสิงโตทะเล 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” หมู่บา้นเลก็ ๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูงและยงัอยูใ่นเขต 
“อุทยำนแห่งชำตไิดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยงัเป็นแหล่งน ้ าแร่ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ในแต่ละปี
จะมีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนบัลา้นเขา้มาตากอากาศ แช่น ้ าแร่เพื่อสุขภาพและบ ารุงผิวพรรณ 

เพื่อน าท่านเดินทางชมความงามของ “น ้ำตกกิงกะ” หรือ “น ้ำตกแม่น ้ำสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน ้ าท่ี
ไหลลงมาจากหนา้ผานั้นมีลกัษณะเป็นเสน้ขาวเลก็ๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเส้นดา้ยสีเงินแสนงดงาม ส่วนไม่ไกลกนันกัมี
อีกหน่ึงน ้ าตก “น ำ้ตกริวเซย์” หรือ “น ำ้ตกดำวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจากน ้ าตกท่ีไหลออกมาจากชะง่อนผา
นั้นเม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้า นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อวา่เป็น
น ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเท่ียวชม
ไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลา เพื่อน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ำ่         รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 



 
 

วนัทีส่ำม โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟำร์ม โทมิตะ – สวนสำธำรณะโอโดริ – หอนำฬิกำโบรำณ – ช้อปป้ิง 
ซึซึกโินะ – ซัปโปโร 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ื้อวา่ “Small Town Of The Most 
Beautiful Hills” ความเลก็ท่ีแสนน่ารักของเมืองน้ีอยูท่ี่ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา วิวระหวา่งสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยต์ดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟ้าตดัเป็น ฉากหลงัสลบัเนินเขา
เส้นทางท่ีเรียกกนัวา่ “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนบัเป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม เหมาะกบัการถ่ายรูปและ
บนัทึกไวใ้นความทรงจ าอยา่งยิง่ ... โดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี และไดรั้บความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะไดถู้กใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาสินคา้ต่าง ๆ มากมาย อาทิ รถยนตนิ์สสนั มาสดา้ และบุหร่ีไมลด์เซเวน่ … เพื่อ
น าท่านเดินทางสู่ “สระอะโออิเคะ” (Blue pond Aoiike) หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ “สระน ้ำสีฟ้ำ” ตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังแม่น ้ า 
Bieigawa ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ (Biei) ท่านจะไดช้มสระอะโออิเคะ แอ่งน ้ าสีฟ้าขนาดใหญ่ ใตแ้อ่งน ้ าจะ



มีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้น ้ ามีสีฟ้าหรือสีเขียวมรกตสดใสในวนัท่ีอากาศดียามแดดส่องลงมาจะขบัให้สีฟ้า
ของผืนน ้ าโดนเด่น ท่ามกลางตอไมท่ี้โผล่ออกมาจากพ้ืนผิวน ้ า เป็นความงามท่ีมีมนตเ์สน่ห์และสามารถเขา้ชมไดท้ั้งปี 

เพ่ือพาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเปล่ียนอิริยาบถ “นั่งรถรำง” ชมสวนดอกไมน้านาชนิดตั้งอยูบ่น
เนินเขาลดหลัน่กนัอยา่ง สวยงามซ่ึงมีช่ือวา่ “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ให้ท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกอยา่งเตม็อ่ิม กบัสวนท่ีไดรั้บสมญานามวา่เป็น “Flower Paradise” พบกบัความงามของเหล่ามวลดอกไมท่ี้แข่งกนั
อวดสีสันกนัเหมือนพรมหลากสีท่ีเบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยงัมีจ าหน่ายผลผลิ
กทางการเกษตรของท่ีระลึกและร้านอาหารไวค้อยบริการ 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟูรำโน่” เมืองเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิด                                      
รวมถึงผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ท่ีสกดัจากดอกไมต้่างๆ ท่ีมีกล่ินหอมและประโยชน์มากมายเพื่อ
เดินทางไปยงัฟูราโน่พลาวเวอร์พาร์คฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไมสี้สันสดใส ให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของทุ่ง
สายรุ้ง หลากหลายดว้ยสีสนัสลบักนัอยา่งงดงามราวกบัภาพวาด เพื่อเดินทางไปยงั “ฟำร์มโทมติะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชม
ความโดดเด่นกบัทุ่ง 7 สี “อิโรโดริ ฮำทำเกะ” ให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของทุ่งสายรุ้ง หลากสีสันสลบักนัอย่าง 
งดงามราวกบัภาพวาด ซ่ึงภายในฟาร์มแห่งน้ีมีดอกไมอ้ยูท่ั้งหมด  6 สวน ท่ีผลดักนัออกดอกเบ่งบานสลบักนัตามฤดูกาล 
อาทิ ดอกวิโอล่า, ดอกดาวเรือง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไมน้านาชนิดหลากสีสัน บานสะพร่ังตอ้นรับผูม้าเยือน  
(กำรบำนของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภำพของอำกำศ) โดยท่านจะไดเ้ดินชมทุ่งดอกไมต้่างๆ ท่ีสวยงามทอดยาวไปสุดลูกหู
สายตา มองแลว้สุดแสนโรแมนติกยิ่งนกั ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกศึกษา
ประวติัความเป็นมาและววิฒันาการต่างๆ ของฟาร์มไดท่ี้ “Hanabito House” เลือกเพลินตากบั “ดอกลำเวนเดอร์” หรือ 
“ดอกวำวนัจ”ิ สีม่วงท่ีสวยสดท่ี “Green House” (เปิดใหช้มเฉพาะบางเดือน) หรือจะ “เลือกชมและซ้ือ” ผลิตภณัฑจ์าก
ดอกไมแ้หง้ไดท่ี้ “Dried Flower House” แลว้มาสูดกล่ินความหอมของมวลดอกไมห้ลากหลายชนิดท่ีไดท้ าการสกดัมา
เป็นน ้ าหอมท่ี “Perfume Workshop” หรือจะเลือกนัง่จิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมลาเวนเดอร์ ท่ีหอมนมฮอกไกโด
และกล่ินลาเวนเดอร์ สูตรลบัเฉพาะของฟาร์มโทมิตะท่ีน่ีท่ีเดียว พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาท่ี “Potpourri House” 
ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) บริกำรท่ำนบุฟเฟ่ต์จำกฟำร์มโทมิตะ เมล่อนสีทองเกรดพรีเมี่ยมสำยพันธ์ุ
ท้องถิ่นของเกำะฮอกไกโดแช่เยน็หวำนฉ ่ำ ให้ทุกท่ำนชิมกนัอย่ำงจุใจ 

 
 

 



หลงัอาหารกลางวนัน าท่านสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือ
ทางทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บลอ็คของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ี
สีเขียวท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ์ จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ ซปัโปโร ดา้นทิศตะวนัออกของ
สวนโอโดริ เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ท่ีความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาว
เวอร์จะเปิดไฟประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวมค่ำเข้ำชม) ... 
และน าท่านผ่ำนชม “หอนำฬิกำโบรำณ” สญัลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
ถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกวา่ 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ค ำ่         รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (5) 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจ ิ– ศำลเจ้ำฮอกไกโด – 
 ช้อปป้ิงมติซุยเอำท์เลต็ – ช้อปป้ิงสถำนีซัปโปโร 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลินตา
กบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองท่ี
ท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิสแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 
1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟ ู
คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้
ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พร้อมน าท่านช่ืนชมความ
งดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจาก
แกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสน
ไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระใหท่้านได ้“เลือกซ้ือ เลือกชม” สินคา้
ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” 
สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั



เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และจะพน่ไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ า อีก
เรือนท่ีลอนดอน ไม่ใกลไ้ม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินขา้มไปยงั “ถนนซำไกมำจิ” ถนนซาไกมาจิเต็มไปดว้ย
ร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ท่ีภูมิใจน าเสนอหอยเชลลก์ระทะร้อนและแมงดาทะเลยกัษท่ี์แมแ้ต่ชาวประมงผูโ้ชกโชนยงั
ตอ้งท่ึง อาหารทะเลท่ีน ามาโชวทุ์กตวัสามารถซ้ือและยา่งให้เห็นกนัสด ๆ โอตารุยงัข้ึนท าเนียบเป็นแหล่งของอาหาร
ทะเลท่ีสด และรสเลิศท่ีสุดของแดนปลาดิบ อิสระใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (7) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุยเอำท์เลท็” เอาทเ์ลท็ท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ 
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต์่างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่นและสินคา้ดีราคาพิเศษท่ีมีให้เลือกถึง 130 
ร้านคา้ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ีจะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโดและ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่นอีก 9 แบนดด์งัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่นมีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
เด็กอุปกรณ์กีฬานาฬิการองเทา้ อาทิ Armani,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla 
Godiva ... และพาท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี “สถำนีรถไฟซัปโปโร” สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิ
โอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไต์ลธี์มพาร์ค “รำเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร” ท่านจะ
สามารถล้ิมรสราเมงช่ือดงัจากทัว่ฮอกไกโดไดท่ี้น้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชา
เคร่ืองใชอิ้เลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยูเ่หนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC 
CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิชิโตเซ่” 

0955 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 621 



1510 ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 
 
 

 

 

   

  
   อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 37,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                          ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีรำคำเดก็*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ 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 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 



 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท 

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. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่งกบัสำย
 กำรบินและค่ำมดัจ ำทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคืนเงนิมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ำยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรเกบ็เอกสำรจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อำหำรทีไ่ม่สำมำรถทำนได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
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 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

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 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 



 


