
 

 

รหัสทัวร GQH1901736 
ทัวรญ่ีปุ�น HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU  
6 วัน 4 คืน [XJ] 
อุทยานแหงชาติโอนุมะ ป�อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ํา ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ  

หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ สระอาโออิเคะ  

หมูบานราเมงอาซาฮิคาวา อุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึซัง น้ําตกริวเซยและน้ําตกกิงกะ  

เนินพระพทธเจา คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )  
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1) 

20.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคานเตอร
สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 

23.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ620 
(บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -อุทยานแหงชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป�อมโก
เรียวคาคุ  – โกดังอิฐแดงริมน้ํา – น่ังกระเชาชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ 

08.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาทองถ่ินเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.)  

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ต้ังอยูหางจาก 
Hakodateไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เปนสถานท่ีทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่
สวยงามของเกาะกลางทะเลสาบ นักทองเท่ียวสามารถเดินสํารวจพ้ืนท่ีไดท้ังหมด โดย
เสนทางตามเกาะแกงตางๆท่ีเช่ือมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาในการสํารวจประมาณ 
15-60 นาที ในอุทยานมีใหเชาจักรยาน(มีคาใชจายเพ่ิมเติม 500 เยน/ช่ัวโมง 
1,000 เยน/วัน) สําหรับปم�นไปรอบๆทะเลสาบโอนุมะ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองที่ต้ังอยูตอนใตสุดของเกาะฮอกไกโด เปน

เมืองใหญอันดับ 3 ของเกาะ เม่ือคร้ังอดีตไดเปนเมืองทาท่ีมีการคาขายกับ
ชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซ่ึงทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมือง ซ่ึงเรา
จะพบเห็นไดจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกท่ีต้ังอยูริม
เนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเการิมทาเรือ ถนนหนทางท่ีกวาง รถรางเกาและทางเดิน
เทาที่ปูดวยหิน ประกอบกับเพลงท่ีเปดทางเสียงตามสายใหไดยินทั่วเมือง เสริม
บรรยากาศใหฮาโกดาเตะเปนเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก 

 ป�อมดาวหาแฉกโกะเรียวคะคุ (Fort Goryokaku ) เปนป�อมรูปดาวหาแฉกท่ีสราง
เปนอนุสรณสถานแกผูที่เสียสละตอสูเพ่ือเกาะฮอกไกโด สรางข้ึนในป 1864  โดย



 

 

ตระกูลโทกุงาวะ และเปนสไตลตะวันตก ใชเวลาสรางท้ังส้ิน 7 ป เพ่ือใชการป�องกัน
การรุกรานจากตางชาติในชวงท่ีสหรัฐตองการบีบใหญ่ีปุ�นเปดประเทศ แตพอมาถึงชวง
ปฏิรูปสมัยเมจิ ท่ีไดมีการฟم�นฟูอํานาจของจักรพรรดิข้ึนมาใหมท่ีน่ีจึงใชเปนที่หลบภัย
และ ศูนยบัญชาการรบ ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาไปเย่ียมชม ภายในมีพิพิธภัณฑ
ท่ีแสดงถึงชวงสงครามในระหวางป 1868-1869 และยังมีหอคอยที่สูง 60 เมตร 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณอีกแหงหน่ึงของฮา
โกะดาเตะ โกดังเก็บสินคาของเมือง แมอาคารที่เห็นจะเปนอาคารใหมท่ีถูกสรางข้ึนมา
ทดแทนอาคารหลังเกา ซ่ึงถูกไฟไหมคร้ังใหญเผาทําลายไปเมื่อป 1907 แตยังคง
เอกลักษณและความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิม แลวนําทานสู ซีฟู�ด มาร
เก็ต แหลงซ้ือหาของฝากจําพวกอาหารทะเล ซ่ึงเปนอาหารเล่ืองช่ือของฮาโกะดาเตะ 

 น่ังกระเชาไฟฟ�า ข้ึนสูยอดเขาฮาโกดาเตะ ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองฮาโก
ดาเตะ (ใชเวลา 20 นาที) ข้ึนไปจุดชมวิวที่จะเห็นทัศนียภาพท่ีสวยที่สุดที่ถือเปน 1 ใน 
3 ทิวทัศนยามค่ําคืนอันงดงามของญ่ีปุ�น 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ บริเวณโกดังอิฐแดง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ี 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานเมืองเกาโมโตมาชิ –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
–ภูเขาไฟโชวะ –สวนหมีภูเขาไฟโชวะ –ซัปโปโร – ชอปปم�ง ทานุกิโคจิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ชวงตึก 



 

 

เปดเปนประจําทุกวัน ต้ังแตตอนเชาตีหาถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเล
สด เชน ปูยักษ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้งผลไมตางๆ บริเวณ
ใกลเคียงมีรานอาหารหลายรานท่ีใชวัตถุดิบแบบสดใหมจากตลาดแหงน้ีอีกดวย 

 ยานโมโตมาจิ ( Motomachi District ) ซ่ึงเปนเขตประวัติศาสตรของเมืองฮาโกดา
เตะที่ไดรวมไวในรูปของสถาปตยกรรมสไตลยุโรป ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาต้ังแตสมัยญี่ปุ�น
เปดประเทศทําการคากับตางชาติในป 1854 และเปนผลทําใหพอคาจาก รัสเซีย จีน 
และ ชาติตะวันตกหล่ังไหลเขามาติดตอคาขายกันมากอีกท้ังยังมีการต้ังรกรากถ่ินฐาน
กันในน้ีอีกดวยโดยมีส่ิงปลูกสรางที่นาสนใจ อาทิ ศาลาประชาคมหลังเกา (Old 
Public Hall) เปนสถาปตยกรรมแบบยุโรปซ่ึงเคยถูกใชเปนที่ทําการของคณะ
ผูปกครองเมืองต้ังแตป 1900 และ โบสถรัสเซีย (Russian Orthodox Church)
โบสถที่ทําใหนึกยอนถึงอดีตอันรุงเรืองของเมื่องทาสําคัญ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรก

จิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกน้ัน เพราะที่น่ี
มีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณที่มีควันรอนๆ 
พวยพุงข้ึนมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนที่มีช่ือเสียง
ท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญถือตะบอง
คอยตอนรับเปนยักษท่ีคอยคุมกันภัยใหผูมาเยือนดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่น่ีไมวาจะ
เปนรานขายของที่ระลึกหองน้ําจะมีป�ายตางๆท่ีมีสัญลักษณรูปยักษใหเห็นโดดเดนเปน
เอกลักษณ 

 ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซ่ึงมีอนุเสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบ
ความเคล่ือนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -
1945 ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลกในป1946ซ่ึงระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง2ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ ดังท่ีเห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแลของ
รัฐบาลในฐานะเปน “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพเปนที่ระลึก 

 ชมฟารมหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถาท่ี
เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลท่ีมีต้ังแตเจาหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตนองหมีที่น่ีไมดุราย
เพราะหมีท่ีน่ีไดรับการดูแลและฝกใหคุนเคยกับคนทานจะไดเห็นภาพที่นารักนาเอ็นดู
ของนองหมีโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว ที่น่ีนักทองเท่ียวสามารถป�อน
อาหารเหลาหมีท้ังหลายดวย ขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งจะมีจุดจําหนายอาหารหมี 

 เดินทางสูงเมืองซัปโปโร ชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานชอปปم�งเกาแก 



 

 

ท่ีเปดใหบริการยาวนานกวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาที่คลุมทั่ว
ตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ 
นอกจากน้ียังมีรานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรสวนสินคา
ก็มีท้ังเส้ือผาและรองเทาแบรนดดังอยาง Uniqlo, New Balance, Adidas, 
Puma เปนตน และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุกอยางราคา 100 เยน 
รวมไปถึงราน Donkiท่ีมีขายทุกอยางต้ังแตเคร่ืองใชไฟฟ�าไปถึงเคร่ืองสําอางคในราคา
ท่ีถูกจนนาตกใจหรือถาเดินจนหมดแรงที่น่ีก็มีรานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการ
อยูดวย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

วันท่ี 4 
เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – หมูบานราเมงอาซาฮิคาวา – อุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึซัง 
– น้ําตกริวเซยและน้ําตกกิงกะ – กระเชาคุโรดาเกะ – เมืองอาซาฮิกาวะ – อิออน 
มอลล อาซาฮิกาวะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็กๆ ท่ีต้ังอยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดช่ือวา “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนนารักของเมืองน้ีอยูที่ภาพ
วิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิวระหวางสองขางทางท่ีเต็มไปดวยทุงขาวบารเลยสีเหลือง
ทองตัดสลับกับไรขาวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ�าครามของทองฟ�าตัดเปนฉาก
หลังสลับเนิน นําทานเดินทางสู สระอะโออิเคะ หรือ บอน้ําสีฟ�า (Blue Pond ) ต้ังอยู
ฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ ต้ังช่ือตามสีของ
น้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดข้ึนจากการก้ันเข่ือนเพ่ือป�องกันไมให
โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุข้ึนเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟ�าที่
สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความ
ใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ 

 หมูบานราเมง (Ramen Village) ซ่ึงเมืองแหงน้ี มีประวัติศาสตรการทําราเมนมา
อยางยาวนาน นับต้ังแตยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง 
โดยหมูบานราเมน ถือกําเนิดมาในป 1996 เพ่ือใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสรส
ชาตแบบด้ังเดิมของรานราเมนท่ีมีช่ือเสียงท้ัง 8 รานไดอยางเต็มที่ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง 
 เดินทางสู อุทยานแหงชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) เปนอุทยาน

แหงชาติท่ีเรียกไดวาต้ังอยูใจกลางของภูมิภาคฮอคไกโด ซ่ึงเปนที่รูจักกันในนามหลังคา
ของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในป 1934 และต่ืนตาต่ืนใจกับฤดุ
ใบไมเปล่ียนสี ทั่วทั้งบริเวณอุทยานจะเต็มไปดวยตนไมท่ีกําลังพากันเปล่ียนสีสัน (โดย
ปกติใบไมเปล่ียนสีที่เกาะฮอกไกโดจะเปล่ียนสีประมาณชวงตนเดือนตุลาคม-กลาง
พฤศจิกายน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) 

 น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตกท่ีจัด
ไดวาเปนวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในรอยของญี่ปุ�น น้ําตกท้ังสองแหงน้ีมีตนน้ําอยู
ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ําท่ีไหลรวมกันกลายมาเปน
แมน้ําอิชิคาริไดหลังจากฤดูหนาว สวนในชวงฤดูหนาวน้ําตกท้ังสองแหงน้ีจะแข็งตัว
กลายเปนน้ําแข็ง 

 กระเชาคุโรดาเกะ นําทานชมใบไมเปล่ียนสีสุดแสนโรแมนติกนับไดวาเปนจุดชมวิวที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดขนาดตัวกระเชาสามารถบรรจุผูโดยสารไดมากถึง 101 



 

 

ที่น่ังและใชเวลาเดินทางไปถึงดานบนสุดประมาณ 7 นาที นับวาเปนเสนทางชมใบไม
แดงที่ไมควรพลาดสําหรับเสนทางฮอกไกโด 

 
 พาทานสัมผัสกับความงามไปพรอมความต่ืนเตนกับกระเชาลอยฟ�าหอยขา เพ่ือใหทาน

ไดชมธรรมชาติบรรศของใบไมเปล่ียนสีแหงแรกของประเทศญ่ีปุ�นอยางใกลชิด (กระเชา
ลอยฟ�าอาจหยุดใหบริการในวันท่ีสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือมีเหตุการณสุดวิสัย
ทั้งน้ีทางบริษัทขออนุญาตปรับเปล่ียนรายการเพ่ือความเหมาะสม) 

 อิออน มอลล อาซาฮีคาวา (Aeon mall Asahikawa) หางสรรพสินคาขนาดใหญของ
ฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 
ผลไม และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีเชนกัน 

 อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล อาซาฮีคาวา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ี 5 
เนินพระพทธเจา – รานของฝากที่ระลึก – เลือกซ้ือผลิตภัณทของฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี –โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - 
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – มิตชุยเอาเลตท –  
บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  
 เดินทางสู เนินแหงพระพุทธเจา หรือ Hill of the Buddha ต้ังอยูทางตอนเหนือของ

เมืองซัปโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกช่ือดังชาวญี่ปุ�น 
พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ําหนักมากถึง 1500 ตัน ลอบรอบดวย
ธรรมชาติที่สวยงามแตกตางกันออกไปในแตละฤดู ฤดูรอนรายลอมไปดวยดอกลาเวน
เดอร ฤดูหนาวกอจะรูสึกไดถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับไดวาเปนอีกหน่ึง
สถานที่ๆเรียกไดวาเปน Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 



 

 

 รานจําหนายของฝากของท่ีระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด
ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาภายในราน 

 แวะซ้ือของฝากท่ี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโก
แลตที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางข้ึนในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวย
สวนดอกไม ซ่ึงมี ช็อคโกแลตที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมาย
วา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซ้ือกลับไปใหคนท่ีทานรักทาน หรือวาซ้ือ
เปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 

15.10 น. เดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 
1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ
ไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานท่ีทองเท่ียว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐ
แดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 ชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ี

จะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่แคนาดา 
 พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของ

พิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง โรงเป�าแกวคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางดานการเป�าแกว
มายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบัน
น้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิ



 

 

ชิเปนโรงงานที่มีช่ือเสียงและเกาแกท่ีสุด โดยกอต้ังข้ึนต้ังแตป 1901 ทามกลางโรงเป�า
แกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกว
และลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย 

 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือดัง 
คิตต้ี ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

 แหลงชอปปم�ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนหางสรรพสินคารูปแบบ 
Outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ต้ังอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซ เปดใหบริการเม่ือเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอด
ภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจาก
ฟารมทองถ่ินประจําจังหวัด 

ค่ํา รัปประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร –พิเศษสุดๆกับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอ้ัน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

วันท่ี 6 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ621/09.55 – 15.10) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
09.55 
น. 

นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ621 
บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเคร่ือง 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

 
อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี 02-07 ต.ค. 
62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900.- 
วันท่ี 12-17 ต.ค. 
62 38,900.- 38,000.- 38,000.- 7,900.- 33,900.- 
วันท่ี 19-24 ต.ค. 
62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 34,900.- 
วันท่ี 23-28 ต.ค. 
62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 7,900.- 33,900.- 
วันท่ี 26-31 ต.ค. 
62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900.- 
วันท่ี 29 ต.ค -03 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 



 

 

พ.ย. 62 
วันท่ี 01-06 พ.ย. 
62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วันท่ี 05-10 พ.ย. 
62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วันท่ี 08-13 พ.ย. 
62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วันท่ี 12-17 พ.ย. 
62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลา 

 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญ่ีปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญ่ีปุ�น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังส้ิน** 
4.6 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  



 

 

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญ่ีปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญ่ีปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเคร่ืองบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญ่ีปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น  
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 



 

 

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


