
 

 

รหัสทัวร LFT1901789 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ใบไมเปลี่ยนสี 6 วัน 4คืน [XJ] 
อุทยานแหงชาติโอนุมะ|ป�อมโกเรียวคาคุ|โกดังอิฐแดงริมน้ํา|น่ังกระเชาชมวิว
กลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ|ตลาดเชาฮาโกดาเตะ|ยานเมืองเกาโมโตมาชิ|ภูเขา
ไฟโชวะ ชินซัน (ไมรวมกระเชา)|สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน|หุบเขานรกจิโกกุดานิ|
เมืองซัปโปโร|มิตซุยเอาทเลท 
 

 



 

 

วันที่ 1   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  
20.00 น.  คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

อาคาร 2 ช้ัน 3 ประตู 2 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับ
บัตรโดยสาร (แนะนําใหโหลดของท่ีไมจําเปนลงใตทองเคร่ือง) 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

23.55 น.  บินลัดฟ�าสูเกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ620 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน 

เคร่ือง ** 
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแหงชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง

ริมน้ํา – ป�อมโกเรียวคาคุ– น่ังกระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ  

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ
ญ่ีปุ�น ดินแดนโรแมนติคทางเหนือที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณและมีทิวทัศนที่สวยงาม 
ซึ่งคําวา “ฮอกไกโด” หมายถึง เสนทางสูทะเลเหนือ จากน้ันนําทานผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ*** 
จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National 
Park) อุทยานแหงน้ีนับเปนสถานที่ท่ีรวบรวมเอาความงดงามของธรรมชาติมาไวในที่
เดียวกัน เพราะมีทั้งทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตา
เกะ แตส่ิงที่ถือเปนไฮไลตของการทองเที่ยวของคือ จุดระหวางทะเลสาบโอนุมะและ
ทะเลสาบโคนุมะ เน่ืองจากจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆที่
เช่ือมตอดวยสะพานเล็กๆ โดยนักทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ไดทั้งหมดภายใน
เวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเชาจักรยานสําหรับปم�นไปรอบๆทะเลสาบโอนุ
มะ ซึ่งราคาเชาจะอยูที่500 เยน/ช่ัวโมง และ 1,000 เยน/วนั  
 



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองทาเรือแหงแรกในญ่ีปุ�น
ที่เปดทําการคาขายกับตางประเทศในป 1854 จนป 1859 ฮาโกดาเตะไดเปน 1 ใน 
5 เมืองของญี่ปุ�นที่เปนเมืองทาเรือคาขายอยางสมบูรณแบบ ทีน้ีชาวตะวันตกก็ไหล
หล่ังเขามาในเมืองฮาโกดาเตะ และไดต้ังถ่ินฐานอยูที่น่ีกันหลายชนชาติ มีตึกรามบาน
ชองที่มีสถาปตยกรรมตะวันตกมากมายท่ีเรายังสามารถเห็นไดในเขตเมืองเกายานโม
โตมาชิ นําทานชม ป�อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) โกเรียวคาคุเปนป�อม
ปราการแบบตะวันตกที่สรางเสร็จเม่ือ 150 ปกอน วิวมุมกวางอันงดงามของป�อม
ปราการรูปดาวและคูป�อมโดยรอบจะปรากฏแกสายตาของผูชมจากลานสังเกตการณ
ของหอคอยโกเรียวคาคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยูติดกับตัวป�อม คูป�อมรายลอม
ไปดวยตนซากุระกวา 1,600 ตน ทําใหหอคอยโกเรียวคาคุกลายเปนจุดชมซากุระ
ลําดับตนๆ ของฮอกไกโดในชวงฤดูใบไมผลิ ในฤดูรอน  (หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคา
ขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพิ่มทานละ 840 เยน) จากน้ํานําทานสู โกดังอิฐแดงริมน้ํา 
(Red Brick Warehouses) โกดังอิฐซึ่งสรางขึ้นในป 1909 ไดรับการบูรณะใหม
ทั้งหมด มีรานอาหารและรานของที่ระลึกตางๆ ที่น่ีน้ันเรียกไดวาศูนยรวมแหลงชอป
ปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ ดวยสิ่งกอสรางท่ีดูคลาสสิกที่
แมจะดูเกาแกแตก็มีคลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมทีที่น่ีเคยเปนคลังสินคาอิฐสีแดงที่
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจากที่ไมไดใชงานเปนคลังสินคาอีกตอไป
แลว จึงไดทําการปรับเปลี่ยนจนการมาเปนเหมือนดังปจจุบัน อิสระรับประทานอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย หลังอาหารนําทานน่ัง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate) สูง 334 เมตร ต้ังอยูในป�าทางตอนใตของปลายคาบสมุทร
ใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทองฟ�าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองฮาโกดาเตะ 

เย็น   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SMILE HAKODATE HOTEL ระดับ 3* หรือ
เทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานเมืองเกาโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไมรวม
กระเชา) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร - 
มิตซุยเอาทเลท 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ(Hakodate Morning Market) นับเปน
ตลอดชวงเชาที่บรรยากาศแสนจะคึกคักของเมืองฮาโกดาเตะ เพราะภายในตลาดน้ัน
เต็มไปดวยรานขายอาหารทะเลสด ไมวาจะเปน ปูคานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมน
ทะเล หรือจะเปนผลไมตางๆก็มีใหเลือกชอปเลือกชิมกันมากมาย โดยเมนูที่ฮอตฮิต
ตองลองเม่ือมาเยือนถึงถ่ินแหลงกํ าเนิดของวัตถุดิบ ช้ันเลิศก็ คือ Uni-Ikura 
Domburi โดยตลาดแหงน้ีน้ันจะมีพ้ืนที่ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปนประจําทุกวัน 
ต้ั งแตตอน เช า ตีห า ถึ งเท่ี ยงตรง จาก น้ัน นําท าน สู  ย าน เมื องเก าโม โตมา
ชิ (Motomachi District) หรือ ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ ยานน้ีนับเปนยานที่มี
ประวัติยาวนานเปนรอยป แถมสิ่งปลูกสรางตางๆก็ยังคงมีการอนุรักษไวอยางดีเย่ียม 
โดยทาเรือแหงน้ีนับเปนทาเรือแรกที่เปดใหมีการคาระหวางประเทศในป 1854 ทําให
มีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ไดยายถ่ินฐานมาอาศัยอยูใน
เมืองฮาโกดาเตะ ต้ังแตน้ันเปนตนมา และยังกลายเปนอีกยานยอดนิยมที่นักทองเที่ยว
ชอบมาเยือนเมื่อมาเท่ียวยังเมืองฮาโกดาเตะอีกดวย 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (Showa Shinzan) ภูเขาไฟที่

เกิดขึ้นใหมและมีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ�น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผนดินไหวและ
กอตัวข้ึนบนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี ในระหวางป 1943-1945 นับเปนอีกหน่ึงภูเขาไฟท่ี
ยังไมมอดดับสนิทและยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟใหเห็นจนถึง



 

 

ปจจุบันเกิดเปนทัศนียภาพที่สวยงาม นําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน 
(Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล ซึ่งเปนหมีที่
ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก โดยในญี่ปุ�นจะพบหมีสีน้ําตาลน้ีไดที่เกาะฮอกไกโด
เทาน้ัน นักทองเที่ยวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว เปนภาพที่นารัก
นาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณ
พิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่น
ของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ให
นักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู หุบเขาจิโกคุดาหนิ 
(Jigokudani หรือ Hell Valley) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขต
อุทยานแหงชาติ Shikotsu Toya เมือง Noboribetsu น้ํารอนในลําธารของหุบ
เขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถัน ซึ่งบอน้ีสวนใหญเปนเปนบอน้ํารอนกํามะถัน อุณหภูมิ
ประมาณ 50 องศาเซลเซียส ตลอดทาง ก็จะมีบอน้ําเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอน
กวาและยังมีบอโคลนอีกดวย ถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนที่มีช่ือเสียงที่สุด
บนเกาะฮอกไกโด และบริเวณทางเขาดานหนาหุบเขาจะมียักษถือกระบองอยู ซึ่งเปน
สัญลักษณประจําเมือง เช่ือวาชวยปกป�องเมืองน้ี ยักษที่อาศัยอยูในจิโกกุดานิเรียกวา 
“ยุคิจิน” เปนยักษดีที่จะนําเอาโชครายไปแลวจะทําใหผูคนมีความสุข น่ีเปนยักษ 2 สี
อยูระหวางทางขึ้นไปหุบเขานรก นําทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร จากน้ันนําทาน
อิสระชอปปم�ง มิตซุยเอาทเลท เอาทเล็ตขนาดใหญของซัปโปโร ศูนยรวมแฟช่ัน
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมช่ือดังจากทั่วโลกใหทานเลือกชมและซ้ือ
มากมาย 

เย็น   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดับ 
3* หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 เมืองบิเอะ – สระน้ําสีฟ�า - เมืองอาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - 
เมืองฟุราโน - หมูบานเทพนิยาย น้ิงเก้ิลเทอเรส - อิออน ทาวน 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
จากน้ันนําทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เปนเมืองขนาดเล็กของฮอกไกโด โดยเมืองแหงน้ี
มีภูมิทัศนทางธรรมชาติที่งดงาม รายลอมไปดวยภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ จากน้ัน
นําทานชม สระน้ําสีฟ�า (Blue Pond)  เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติที่มีสีฟ�าสดใส 
เปนสถา  นที่ทองเที่ยวอีกแหงที่นาสนใจสําหรับผูช่ืนชอบธรรมชาติ ต้ังอยูใจกลาง
เมืองบิเอ น้ีเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสรางเขื่อน เพื่อป�องกันการเกิดโคลน
ถลมจากภูเขา ทําใหน้ําถูกก้ันไมใหออกจากเขื่อน น้ําถูกกักเก็บรวมกันจนเกิดเปน 
Blue Pond ที่มีสีฟ�าสวยสดใส แตกตางจากบอน้ําตามธรรมชาติอ่ืนๆ และยังมีตอไม
สูงท่ีสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะตัว จึงทําใหบอน้ําแหงน้ีโดดเดนนาไปเที่ยวชม นําทาน
เดินทางสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของ
ที่น่ีมีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวา
ทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานรา
เมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว 
เสมือนหมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัด
แสดงประวัติความเปนมาของหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย 
 



 

 

เท่ียง   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 
จากน้ันเดินทางสู เมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็กๆ ที่ต้ังอยูใจกลางเกาะฮอกไกโด 
จึงถูกเรียกขานวา “สะดือของฮอกไกโด”รายลอมไปดวยภูเขาขนาดใหญไมวาจะเปน
เทือกเขาโทกาจิในกลุมภูเขาไฟไดเซ็ทสึซัน ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายูบาริ เมืองฟุ
ราโนนั้นมีสภาพอากาศเย็นและแหงมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก
ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงฤดูหนาวในเวลาที่หิมะตก ก็จะ
เปนลานหิมะขนาดใหญสุดลูกหูลูกตา  จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย 
นิงเก้ิลเทอเรส (Ningle Terrace) เปนหมูบานขนาดเล็กๆที่เต็มไปดวยกระทอมไม
นารัก สรางเรียงรายไปตามทางเดินเหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย กระทอมแตละหลัง
ก็คือรานขายของแตละราน ซึ่งประกอบดวยรานคา 15 ราน ที่จําหนายสินคางานฝมือ
และสินคาพื้นเมือง โดยมีรานกาแฟ Chu Chu no Ie ต้ังอยูใจกลางของหมูบาน 
รานคาตางๆ จะอยูไมไกลกันมาก ทําใหดูเหมือนเปนหมูบานซึ่งอยูทามกลางป�า คลาย
บานในเทพนิยาย หนาหนาวเชนน้ีก็จะไดบรรยากาศหิมะแบบขาวโพลน แตในฤดูรอน
ก็จะไดบรรยากาศของป�าสนเขียวขจีกับบานไมในป�าสน จากน้ันนําทานชอปปم�ง อิออน 
ทาวน หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก 
ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นช่ือของญี่ปุ�น อยางคิทแคท 
สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน 

เย็น   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3* หรือ
เทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 เนินพระพุทธเจา - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรง
เป�าแกวคิตาอิชิ – รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี - ดิวตี้ฟรี – รานสินคามือสอง - ถนน
ทานุกิโคจิ  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เนินพระพุทธเจา (HILL OF BUDDHA) ต้ังอยูที่เมืองซัป
โปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ�น ถือวาเปนผลงานการสรางช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของ
ทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ�นเจาของรางวัลพริตซเกอรที่ถือวาที่สุดรางวัลของ
สถาปนิก โดยมีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปم�นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 
เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งราย  ลอมดวย
ธรรมชาติอันงดงาม ชวงฤดูรอนที่จะแวดลอมไดสีมวงของตนลาเวนเดอร และชวงฤดู
หนาวที่เหมือนอยูทามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน และอีกจุดหน่ึงที่
พลาดไมไดน่ันคือการเดินลอดไปตามอุโมงคท่ีมาความยาว 40 เมตร ที่เม่ือเดินไป 



 

 

จนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยูบริเวณปลายทางของ 

 
อุโมงคแลวมองยอนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอนอยูรอบๆองคพระพุทธรูป
เปรียบเสมือนรัศมีแสงแหงฟ�า ซึ่งไมสามารถมองไดจากทางดานนอก ถือเปนอีกสวน
หน่ึงที่ทางสถาปนิกต้ังใจออกแบบเพื่อใหทุกๆสวนมีความพิเศษไมแพกัน นับวาเปน
อีกหน่ึง Unseen Hokkaido สถานที่ที่ มีความมหัศจรรยและ  คุมคาอยางย่ิง
สําหรับการมาเยือน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เปนเมืองทาในฮอกไกโด 
ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปโร เปนเมืองทาหลักของอาวมาเปน
เวลานานจึง มีอาคารเกาแกมากมาย เปนแหลงทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงในญ่ีปุ�น 
จากน้ันนําทานชม คลองโอตารุ คลองสายเล็กๆ ที่ไหลผานกลางเมือง สัญลักษณของ
เมืองโอตารุ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคประดับตกแตงดวยโคมไฟถนนแบบ
วิคตอเรียน  



 

 

เท่ียง   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 
จากน้ันนําทานสู  พิ พิธภัณฑกลองดนตรี ที่ น่ี เปนแหลงรวบรวมกลองดนตรี
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะของอาคารเปนอาหารเกาแก 3 ช้ัน 
ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม พิพิธภัณฑแหงน้ี
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1910 ตัวอาคารไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมจากชาวยุโรปที่เขามา
ต้ังรกรากที่น่ี ภายในมีสินคาใหเลือกหลากหลายกวา 3,400 ชนิด มีหลายราคาให
เลือกซื้อไดตามสะดวก นําทานสู โรงเป�าแกวคิตาอิชิ โรงเป�าแกวช่ือดังของเมืองโอตา
รุ ชมการสาธิตการเป�าแกวดวยวิธีกรรมด้ังเดิม หรือหากทานใดช่ืนชอบการประดิษฐ
ส่ิงของที่ไมเหมือนใครก็สามารถเขารวมขั้นตอนทําเคร่ืองแกวแบบ DIY เพื่อสราง
ผลงานเปนของตนเองได หรือจะเลือกซื้อสินคาสวยๆที่มีอยางหลากหลายก็ไดเชนกัน 
อุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑจากแกวของชาวโอตารุน้ัน เร่ิมตนหลังจากอุตสาหกรรม
ประมงเร่ิมถดถอยในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง ชาวเมืองลายคนจึงหันไปผลิต
เคร่ืองแกวเพ่ือเปนการทดแทนรายได ปจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นช่ือในอุตสาหกรรม
เคร่ืองแกวอยู เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารัก 
ของตัวการตูนแมวช่ือดัง คิตต้ี ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นํา
ทานอิสระช็อปปم�ง ดิวต้ีฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา 
น้ําหอม ตางๆมากมาย จากน้ันนําทานจุใจชอปปم�ง รานสินคามือสอง ภายในรานจะมี
จําหนายสินคาสภาพดี เชน กระเป�า นาฬิกา รองเทา และขาวของเคร่ืองใชตางๆ 
เคร่ืองจานชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญ่ีปุ�น 
จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมี



 

 

พื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางราน
ขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปน
ศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอน
ดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาด
ใหญ 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดับ 
3* หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซะ 

10.00 น. ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ(XJ) 
เท่ียวบินที่ XJ621 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  ** 

15.50 น.  เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ 
 
*********************************************************************************************** 

อัตราคาบริการและเง่ือนไข 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ2-3
ทาน 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

 
พัก

เด่ียว 

19 – 24 ต.ค. 62 32,990 32,990 32,990 18,990 6,900 
26 – 31 ต.ค. 62 31,990 31,990 31,990 19,990 6,900 
02 – 07 พ.ย. 62 28,990 28,990 28,990 18,990 6,900 
08 – 13 พ.ย. 62 28,990 28,990 28,990 19,990 6,900 
15 – 20 พ.ย. 62 28,990 28,990 28,990 18,990 6,900 
22 – 27 พ.ย. 62 28,990 28,990 28,990 18,990 6,900 
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62 28,990 28,990 28,990 19,990 6,900 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอทาน 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)  

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่
ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 



 

 

 คาทิปไกดและคนขับรถ 2,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน
เดินทาง) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 15,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 34 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, 
กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 25-31 
ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท 



 

 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ�นระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ในกรณีตองทําเร่ืองย่ืนขอวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปน
สําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง



 

 

สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 
ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งส้ิน 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง 
ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 
21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา



 

 

บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดย
ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไข
ดังกลาวแลว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีท่ีผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ, 
พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 2,000 บาทตอทาน 
23 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อ
การทองเท่ียวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 
 


