
 

 

 

 

 

 

SPRING HOKKAIDO 5D 3N 
โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 15 – 19 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
โนโบรเิบทส ึ บอ่โคลนจโิกคดุาน ิ ทะเลสาบโทยะ  ภเูขาไฟอสุซึนั 
ตลาดเชา้โจไก  ศาลเจา้ฮอกไกโด  อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ 

คลองโอตารุ – หอนาฬกิาไอน า้ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี
ซาไคมาจ ิ– โรงงานช็อกโกแล็ต ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงเรรา่เอาทเ์ล็ท 

พเิศษ !! บฟุเฟ่ตป์ยูกัษ ์
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    *หมายเหต ุขอสงวนสทิธิใ์นการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ตอ้งเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด หาก
ตอ้งการเปลีย่นแปลงตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

15 – 19 เมษายน 2563 (วนั
สงกรานต)์ 

35,900.- 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรม 

1 
สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ – สนามบนิชิ

โตเซ ่
( 23.55 – 08.40 )   

         

2 
ชโิตเซ ่– โนโบรเิบทส ึ– บอ่โคลนจโิกคดุาน ิ
– ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟอสุซึนั (เคเบิล้) 
– ฟารม์หมสีนี า้ตาล – ออนเซน  

-  

 
(HOTE

L 
+ 

KANI) 

HOTEL HANABI 

OR SIMILAR 

 

3 

โทยะ – คลองโอตาร ุ– หอนาฬกิาไอน า้ – 
พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– ซา
ไคมาจ ิ– โรงงานช็อกโกแล็ต – ซปัโปโร – 
ชอ้ปป้ิงซซึกึโินะ 

   
SAPPORO TOKYU 
REI HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
ซปัโปโร – ตลาดเชา้โจไก – ศาลเจา้ฮอกไก
โด – อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ – ชอ้ปป้ิง
สถานซีปัโปโร – ชอ้ปป้ิงเรรา่เอาทเ์ล็ท 

  - 
SAPPORO TOKYU 
REI HOTEL OR 
SIMILAR 



 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ – สนามบนิชโิตเซ ่( 23.55 – 08.40+1 ) 
    1930 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง Terminal 2 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช ัน้ 3) ณ 

เคานเ์ตอร ์9-10 โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก ณ บรเิวณหนา้เคานเ์ตอร ์

  *** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ี
ประกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง ดงัน ัน้ผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขู ึน้
เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 

2355 ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 620 
มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ยกเวน้น า้อดัลม, น า้ผลไม,้ เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์ฯลฯ) 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง ชโิตเซ ่ – โนโบรเิบทส ึ – บอ่โคลนจโิกคดุาน ิ – ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟอสุซึนั 

(เคเบิล้) – ฟารม์หมสีนี า้ตาล – ออนเซน 
0840 น. ถงึสนามบนิชโิตเซ่ “เมอืงซปัโปโร” ประเทศญีปุ่่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 

ของญี่ปุ่ น และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การศกึษา และการเมืองการปกครองของ
เกาะฮอกไกโด ... ผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ “โนโบรเิบทส”ึ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นบ่อน ้าพุรอ้นประจ าภูมภิาคฮอก

ไกโด เพือ่น าทา่นชมความแปลกของธรรมชาตทิี ่“จโิกกดุาน”ิ หรอื “หบุเขานรก” เป็น

หบุเขาทีง่ดงาม ตัง้อยูเ่หนือย่านบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึเป็นบอ่โคลนเดอืดทีธ่รรมชาตไิด ้

สรา้งสรรคข์ึน้อุดมไปดว้ยแร่ก ามะถัน ซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถัน

แลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตัวกันจนเกดิเป็นแอง่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชม และบันทกึภาพตาม

อัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

5 
สนามบนิชโิตเซ ่–สนามบนิดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 
( 09.55 – 15.10 ) 

 

        
- -  



 

 

 

 

 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หนึ่งใน
ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่ น เพื่อน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “น ัง่
กระเชา้ไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุส”ึ (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอ่ากาศเอือ้อ านวย) ที่
ไดช้ื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่ นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุด
ศูนยก์ลางที่ท าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะและพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึน้มาเป็น
ระยะทุก 20-50 ปี ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภูมทิัศน์ของพืน้ทีแ่ถบนี้อยู่อย่างต่อเน่ือง
จนกระทั่งเกดิการระเบดิครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าใหเ้กดิ “ภูเขาไฟโชวะชนิซงั” 
(Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแลว้ แต่ยังมีควันขาวปะทุ
ออกมาตามรอยแยกแตกของพืน้หนิบนยอดเขาซึง่มคีวามรอ้นสงูมาก เป็นยอดเขาทีห่มิะ 
ไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อสิระใหท้่านได ้ชืน่ชมกับความสวยงามของธรรมชาติ
และววิทวิทัศนใ์นอกีรปูแบบหนึง่ 
จากนัน้น าทา่นชมแหล่งอนุรักษ์ “หมสีนี า้ตาล” พันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ซึง่จะพบ
เฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ ตืน่ตากับความน่ารักของ
นอ้งหมตีัวเล็กทีม่อีาย ุตัง้แต่ 2 ขวบจนถงึหมตีัวโตอาย ุ12 ขวบ และประหลาดใจกับหมี
แสนรูท้ี่ท าท่าทางตลก ๆ ใหท้่านชมเช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล 
หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการไดก้ ินแอปเป้ิลหรือคุกกี้  ... อิสระใหท้่านได ้
เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้ าตาล พรอ้มบันทึกภาพความน่ารักตาม
อัธยาศัย ...สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง เขา้โรงแรมทีพ่ัก 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พรอ้มเสริฟ์ท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตป์ูยกัษ์” ใหท้่านไดล้ิ้มรสปูน ้าเย็นแห่ง 
“เกาะฮอกไกโด” ซึง่ไดร้ับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีปุ่่ นว่าเป็นปูน ้าเย็นทีเ่น้ือมี
ร ส ช าติ อ ร่ อ ย ที่ สุ ด แ ล ะ มี เนื้ อ ที่ นุ่ ม น่ า รั บ ป ร ะท าน ให ้ท่ า น ไ ด ้อิ่ ม อ ร่ อ ย 
“แบบไมอ่ ัน้” 

ทีพ่กั : HOTEL HANABI หรอืเทยีบเทา่ 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แรธ่รรมชาต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอน
เซ็น” (Onsen) น ้าแรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่า
น ้าแรธ่รรมชาตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลั่ง 
 

วนัทีส่าม โทยะ – คลองโอตาร ุ– หอนาฬกิาไอน า้ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– ซา
ไ ค ม า จิ  – โ ร ง ง า น ช็ อ ก โ ก แ ล็ ต  – ซ ั ป โ ป โ ร  – 
ชอ้ปป้ิงซซึกึโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านออกเดนิทางสู ่“เมอืงโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในเกาะฮ
อกไกโด ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลนิตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาตแิละภาพ
วถิชีวีติความเป็นอยู่อย่างเรยีบง่ายของญีปุ่่ น ...ถงึเมอืง “โอตารุ” เมอืงทีท่่านจะไดซ้มึ
ซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส น าท่านแวะชม 



 

 

 

 

 

 

“คลองโอตารุ” ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเชือ่มต่อกับอา่วโอตารุ ซึง่ในสมัยกอ่น
ประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใช ้

เป็นเสน้ทางในการขนส่งสนิคา้ จากคลังสนิคา้ในตัวเมอืงโอตารุออกไปยังท่าเรอืบรเิวณ
ปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและววิ
ทวิทัศนท์ีส่วยงาม 
จากนั้นน าท่านเดนิสู่ “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคัญ
ของเมืองตั ้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ  ซึ่งเป็นที่ตั ้งของ “ร้านเครื่องแก้ว” 
“พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี และ “นาฬกิาไอน า้โบราณ” ... นอกจากนี้ตลอดทัง้สอง
ขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาท ิ
ช็อกโกแล็ต Le TAO ที่มขีายเฉพาะที่โอตารุ เคก้ และขนมอันเลื่องชือ่ต่างๆมากมาย 
ของทีร่ะลกึ และรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้่านเดนิชมไดต้ามอัธยาศัย ... จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ “นาฬกิาไอน า้โบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ทีเ่หลอือยู่เพียง 2 เรือน
บนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของขวัญจาก เมอืงแวนคูเวอร ์ประเทศแคนนาดามอบใหก้ับเมอืง
โอตารุ โดยนาฬกิาจะมีเสยีงดนตรีดังขึน้ทุก ๆ 15 นาที และจะพ่นไอน ้าออกมาทุก ๆ 
ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระใหท้่านเดินชมได ้ตาม
อัธยาศัย ... พรอ้มน าท่านชืน่ชมความงดงามของศลิปะที ่“พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และ
กล่องดนตร”ี ท่านจะได ้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ท ามาจากแกว้มากมาย
หลากหลายรูปแบบทีง่ดงามยิง่นัก ... หรือจะเลอืกชม “กลอ่งดนตร”ี รูปแบบต่างๆ ที่
บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพรอ้มทั ้งชม “การสาธติ” การผลิตเครื่องแกว้ดว้ยช่าง
ผูช้ านาญการ ... อสิระใหท้่านได ้ “เลอืกซื้อเลอืกชม” สนิคา้ที่ผลติจากเครื่องแกว้
ตา่งๆ ตดิไมต้ดิมอืฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดนิทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สนิคา้ขึน้ชือ่อีกอย่าง
ของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ ์“โคนม” คณุภาพเยีย่มมากมายทั่วทัง้เกาะ
ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ท า ใ ห  ้
“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดี เยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ ้ช็ อกโกเแล็ตจากประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนดเ์ลยก็วา่ได ้... ภายในโรงงานแห่งนี้มกีารจัดแสดงอปุกรณ์การผลติตัง้แต่
ยุคแรกเริม่ แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขัน้ตอน กระบวนการการผลติ และสามารถ
เลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งจใุจ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซปัโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศนูยก์ลางความเจรญิอันดับ 5 ของญีปุ่่ น ผังเมอืง ซัปโปโร มลีักษณะคลา้ยตารางหมาก
รกุ ซึง่แตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมอืงทั่วไปในญีปุ่่ นซึง่ไดร้ับค าแนะน าาและพัฒนา
จากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดังนัน้ผังเมอืงจงึถกูออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐาน
การวางผังเมืองของอเมรกิา ... เพื่อน าท่านเดนิทางสู่ “ทานุก ิโคจ”ิ ย่านชอ้ปป้ิง ณ 
ถนนคนเดนิในร่ม อันเกา่แกก่วา่ 130 ปี ของเมอืงซัปโปโร ทีม่คีวามยาวกวา่ 900 เมตร 
กับรา้นคา้มากมายนับ 200 รา้น ทีใ่หท้่านเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ต่าง ๆ อย่างจุใจ อาทเิชน่ 
รา้นสนิคา้ 98 เยน รา้นรองเทา้และกระเป๋าราคาถกูทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายแบบทีเ่ริม่ตน้
ราคาตัง้แต ่1050 เยนรา้นขายเครือ่งส าอางรา้นขายอปุกรณ์เกีย่วกบัสนัุข รา้นขายผลไม ้
พืน้เมอืงรา้นเกมส ์รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นอาหาร ฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบันเทงิขนาดใหญ่ทีส่ดุในแถบฮอกไกโด 
“ซซึกึโินะ” ที่มีรา้นคา้ มากกว่า 4,500 รา้นใหท้่านไดเ้ลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย 
เชน่ รา้น Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส ์รา้น 
100 เยนรา้น UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่นรา้น Matsumoto Kiyoshi ขายยา
และเครือ่งส าอาง อาท ิShisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ซปัโปโร – ตลาดเชา้โจไก – ศาลเจา้ฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรฐับาลเก่า – ชอ้ป
ป้ิงสถานซีปัโปโร – ชอ้ปป้ิงเรรา่เอาทเ์ล็ท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ “ตลาดเชา้โจไก” น าท่านชมและเลอืกซือ้อาหารทะเลต่าง ๆ นานา 
อาทเิชน่ ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอยเชลล ์สัตวน์ ้าเค็มสด ๆ จากทะเลชนิดต่าง ๆ 
เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นทีต่ัง้ทัง้รา้นปลาสด ผักสดและผลไมส้ดมากมายกว่า 70 รา้นคา้
ทีเ่อาสนิคา้วางขายอยา่งน่าชม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซปัโปโร” 
เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปก
ปักษ์รักษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัตศิาสตร์อัน
ยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมภิาคคันโต ... แต่ที่น่ีก็เป็นที่ส าหรับใหค้นทอ้งถิน่ได ้
กราบไหวส้ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีส่งิสถติอยู ่ณ ศาลเจา้แหง่น้ี เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจสบืไป 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

น าท่ าน เดินทางสู่  “อาคารที่ท าการรฐับาลเก่า” สรา้งขึ้น ในปี  ค .ศ . 1888 
สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ท าใหนั้กท่องเที่ยว
ทอ้งถิน่และต่างชาตริูจ้ักกันอย่างแพร่หลายสไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี่ยม น ามา
จากที่ท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่ออกแบบอาคารนี้เป็น
สถาปนกิทอ้งถิน่ และสรา้งอาคารน้ีโดยใชวั้สดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่
ใหญแ่ละสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นและเป็นสญัลักษณ์ของรัฐบาลเมจ ิแต่ต่อมาถูกไฟไหม ้



 

 

 

 

 

 

ท าใหต้อ้งสรา้งขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบัติที่มี
ความส าคัญทางดา้นวัฒนธรรม และส าหรับจัดงานเลี้ยงตอ้นรับบุคคลที่ส าคัญทาง
การเมอืง ของรัฐบาลญีปุ่่ น 
จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่  “สถานีรถไฟซ ัปโปโร” สวรรค์แห่งนักชอ้ปโดยมี
หา้งสรรพสนิคา้มากมาย เชน่ พาซโิอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA 
มศีูนยอ์าหารสไตล์ธ์มีพารค์ ‘ราเม็ง รพีับลคิ ซัปโปโร’ ท่านจะสามารถลิม้รสราเมงชือ่ดัง
จากทั่วฮอกไกโดไดท้ี่นี้ นอกจากนี้ยังมตีกึของ BIC CAMERA ซึง่เป็นสถานที่แห่งการ
บูชาเครื่องใชอ้เิล็กทรอนิกส ์นอกจากน้ียังมี UNIQLO ขนาดใหญ่และรา้นขายเสื้อผา้
มากมายทีอ่ยู่เหนืออาคาร 7 ชัน้ของ BIC CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตด้นิ ‘เอเปีย’ ทีม่ี
โดมกระจกเชือ่มจากใตด้นิขึน้มายังพื้นดนิเป็นจุดสังเกต มรีา้นขายของฝากจากฮอกไก
โดและรา้นขนมมันจเูกา่แกก่็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 
จากนั้นน าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงกันต่อที่ “เรร่า เอาทเ์ล็ท” ท่านจะเพลดิเพลนิกับการ
เลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดังหลากหลายทัง้แบรนดต์่างประเทศและแบนดด์ัง
ของญี่ปุ่ น และสนิคา้ดีราคาพิเศษที่มี ใหเ้ลือกถงึ 130 รา้นคา้ซึง่ในบรรดาแบรนด์ดัง
เหล่านี้จะมีถงึ 58  แบรนดท์ี่เป็นแบรนดท์ี่เพิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ี่
เปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญีปุ่่ น อกี 9 แบนดด์ังทีม่าเปิดครัง้แรกในญีปุ่่ น มทีัง้สนิคา้
ส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani 
,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva 
Levi Vans ฯลฯ 
*** เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ... ใหท้า่นได้
เลอืกชมิรา้นอรอ่ยจากรา้นคา้ตา่งๆ *** 
ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ สนามบนิชโิตเซ ่– สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพ ฯ ( 09.55 – 15.10 ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
(กรณุาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ) 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิชโิตเซ”่ 

0955 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 621 
1510 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่                                                                              
ทา่นละ 

35,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant)                                            
ทา่นละ 

 9,000.- บาท 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                       
ทา่นละ 

 6,000.- บาท 

มตี ัว๋แลว้ลด                                                                        
ทา่นละ 

10,000.- บาท 

***ไมม่รีาคาเด็ก*** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารเครือ่งบนิ ไป – กลับชัน้ทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้น
รายการ 

2. คา่ทีพ่ัก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกนั 

3. คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ  ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4. คา่ใชจ้า่ยของมัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่นในตลอดการเดนิทาง 

5. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000.- บาท 
(หากอายเุกนิ 70 ปีข ึน้ไป คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 50%) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว  อาท ิคา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ, คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์
เป็นตน้ 

2. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี !!!!! 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

***กรณุาอา่นเงือ่นไขดา้นลา่งกอ่นช าระมดัจ าทกุคร ัง้*** 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ / ช าระเงนิ / การยกเลกิ 
1. กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
3. กรณียกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 45 วนักอ่นเดนิทาง ยดึมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 
(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิการเดนิทางระหวา่ง 45- 30 วนักอ่นเดนิทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท (นบั
จากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
5. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสาย
การบนิมกีารการนัตมีดัจ าทีน่ ัง่กบัสาย การบนิและคา่มดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ 
เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด  ไมว่า่ยกเลกิ
ดว้ยกรณีใดๆ 
6. เนือ่งดว้ยไมต่อ้งยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าการเก็บเอกสารจรงิใด 
ๆ 

รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทีช่ดัเจน และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน พรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารทีไ่มส่ามารถทานได ้ตอ้งแจง้พรอ้มส ารองทีน่ั่ง 
หรอื 30 วันกอ่นการเดนิทาง เป็นอยา่งชา้ 

หมายเหต ุ
 



 

 

 

 

 

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายการและราคา
อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหา
การจราจรอุบัตเิหตุ, การเมือง, สายการบนิ, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 
บรษัิทฯ จะแกไ้ขและค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

2. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน า
สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่ม
เสยี รวมถงึภัยธรรมชาต ิและการยกเลกิเทีย่วบนิ 

3. ในกรณีทีเ่กดิภัยพบิัตทิางธรรมชาตติา่งๆ ทางบรษัิทสามารถคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวร ์ไดก้็
ตอ่เมือ่ทางสายการบนิ และโรงแรมทีพ่ักไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ จากความประมาทของ
นักทอ่งเทีย่วเอง 

5. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดทีน่ั่งบนสายการบนิ หากลูกคา้ในกรุ๊ปสง่เลม่พาสปอรต์
ไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบนิไทยจะไม่รับจัดที่น่ังล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจ
ตอ้งน่ังแยกกันทัง้กรุ๊ป แต่ทางบรษัิทจะพยายามจัดใหส้มาชกิแต่ละบา้นไดน่ั้งดว้ยกัน 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบนิไมร่ับจองทีน่ั่ง LONG LEG ทกุกรณี 

6. หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจาก
เจา้หนา้ที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นเทีย่วบนิ 
หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ส าหรับการเดนิทางชว่งปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยดุญีปุ่่ น อาจเจอปัญหารถตดิ 
คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รา้นอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว 
รวมถงึช่วงปีใหม่รา้นคา้จะปิดบางส่วน รา้นอาหารปิดเร็วกว่าปกต ิขอใหท้่านท าความ
เขา้ใจกอ่นจองทัวร ์

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่ นหอ้งพักมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าใหจ้องหอ้งพัก
ส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้งแบบเด็กไม่เสรมิเตียงแลว้ตอ้งการเปลี่ยน
ภายหลังอาจไมม่หีอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสรมิเตยีงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญีปุ่่ นไม่มบีรกิรยกกระเป๋า ขอความร่วมมอืจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่าน
เอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนขา้งแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมได ้
จ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 

10. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน 

11. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทัง้หมด 

  


