
 

 

รหัสทัวร B2B1903291 

ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ํา  
6 วัน 4 คืน (XJ) 
ซัปโปโร อุทยานแหงชาติโอนุมะ เมืองฮาโกดาเตะ ป�อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ํา  

ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเชาฮาโกดาเตะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ  

ชอปปم�งทานุกิโคจิ เมืองบิเอะ บอน้ําสีฟ�า เมืองฟุราโน อิสระ ณ ลานสกี เมืองอาซาฮิกาวา  

เนินพระพทธเจา คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี ฮัลโหล คติตี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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

20.00 น. นัดพบกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร
สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหาร
สด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 
สําหรับกรุปที่เดินทางต้ังแตวันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มกีารเปลี่ยนแปลง
เวลาบิน(ขาไป) เปนเวลา 02.10 น. 

23.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ620 (บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

วันที ่2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -อุทยานแหงชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ –  
ป�อมโกเรียวคาคุ  – โกดังอิฐแดงริมน้ํา – น่ังกระเชาชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ 

02.10 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ620 (บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

10.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญีปุ่�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 
2 ชม.) 

08.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญีปุ่�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 
2 ชม.)  

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจบัปรับได] 

 อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ต้ังอยูหางจาก 
Hakodateไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีมีทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเกาะกลางทะเลสาบ นักทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพ้ืนที่ไดทั้งหมด 
โดยเสนทางตามเกาะแกงตางๆท่ีเช่ือมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาในการสํารวจ
ประมาณ 15-60 นาท ีในอุทยานมีใหเชาจักรยาน(มีคาใชจายเพ่ิมเติม 500 เยน/
ชั่วโมง 1,000 เยน/วนั) สําหรับปم�นไปรอบๆทะเลสาบโอนุมะ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองท่ีต้ังอยูตอนใตสุดของเกาะฮอกไกโด เปน

เมืองใหญอันดับ 3 ของเกาะ เมื่อคร้ังอดีตไดเปนเมืองทาที่มีการคาขายกับ
ชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซึ่งทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมือง ซึ่ง



 

 

เราจะพบเห็นไดจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกที่
ต้ังอยูริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเการมิทาเรือ ถนนหนทางที่กวาง รถรางเกาและ
ทางเดินเทาที่ปูดวยหิน ประกอบกบัเพลงท่ีเปดทางเสียงตามสายใหไดยินทั่วเมือง 
เสริมบรรยากาศใหฮาโกดาเตะเปนเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก 

 ป�อมดาวหาแฉกโกะเรยีวคะคุ (Fort Goryokaku ) เปนป�อมรูปดาวหาแฉกท่ีสราง
เปนอนุสรณสถานแกผูท่ีเสียสละตอสูเพ่ือเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป 1864  โดย
ตระกูลโทกงุาวะ และเปนสไตลตะวันตก ใชเวลาสรางทั้งสิ้น 7 ป เพือ่ใชการป�องกัน
การรุกรานจากตางชาติในชวงที่สหรัฐตองการบีบใหญีปุ่�นเปดประเทศ แตพอมาถึง
ชวงปฏิรูปสมัยเมจ ิท่ีไดมีการฟم�นฟูอํานาจของจักรพรรดิขึ้นมาใหมท่ีน่ีจึงใชเปนท่ีหลบ
ภัยและ ศูนยบัญชาการรบ ปจจบัุนเปดใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชม ภายในมี
พิพิธภัณฑที่แสดงถึงชวงสงครามในระหวางป 1868-1869 และยงัมีหอคอยท่ีสูง 
60 เมตร 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดงัคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณอีกแหงหน่ึงของ
ฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสินคาของเมือง แมอาคารที่เห็นจะเปนอาคารใหมท่ีถูกสราง
ขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเกา ซึ่งถูกไฟไหมครัง้ใหญเผาทําลายไปเมื่อป 1907 แต
ยังคงเอกลักษณและความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิม แลวนําทานสู ซีฟู�ด 
มารเก็ต แหลงซื้อหาของฝากจําพวกอาหารทะเล ซึ่งเปนอาหารเลื่องช่ือของฮาโกะดา
เตะ 

 น่ังกระเชาไฟฟ�า ข้ึนสูยอดเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองฮาโก
ดาเตะ (ใชเวลา 20 นาที) ขึ้นไปจุดชมวิวที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดที่ถือเปน 1 
ใน 3 ทิวทัศนยามค่ําคืนอันงดงามของญีปุ่�น 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ บริเวณโกดังอิฐแดง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานเมืองเกาโมโตมาชิ –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
–ภูเขาไฟโชวะ –สวนหมีภูเขาไฟโชวะ –ซัปโปโร – ชอปปم�ง ทานุกโิคจิ 

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

เปดเปนประจําทุกวัน ต้ังแตตอนเชาตีหาถงึเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหาร
ทะเลสด เชน ปูยักษ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้งผลไมตางๆ 
บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายรานท่ีใชวัตถุดิบแบบสดใหมจากตลาดแหงน้ีอีก
ดวย 

 ยานโมโตมาจิ ( Motomachi District ) ซึ่งเปนเขตประวติัศาสตรของเมืองฮาโกดา
เตะท่ีไดรวมไวในรปูของสถาปตยกรรมสไตลยุโรป ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาต้ังแตสมัย
ญี่ปุ�นเปดประเทศทําการคากับตางชาติในป 1854 และเปนผลทําใหพอคาจาก 
รัสเซีย จีน และ ชาตติะวันตกหลั่งไหลเขามาติดตอคาขายกันมากอีกทั้งยังมกีารต้ัง
รกรากถิ่นฐานกันในน้ีอีกดวยโดยมีส่ิงปลูกสรางท่ีนาสนใจ อาทิ ศาลาประชาคมหลัง
เกา (Old Public Hall) เปนสถาปตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถกูใชเปนที่ทําการของ
คณะผูปกครองเมืองตัง้แตป 1900 และ โบสถรัสเซีย (Russian Orthodox 
Church)โบสถที่ทําใหนึกยอนถึงอดีตอันรุงเรืองของเมือ่งทาสําคัญ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มช่ืีอเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด หุบเขา

นรกจิโกกดุานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกน้ัน เพราะ
ที่น่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณท่ีมีควัน
รอนๆ พวยพุงข้ึนมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดนํ้าแรและออนเซนที่มี
ชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยกัษสีแดงตัวใหญ
ถือตะบองคอยตอนรับเปนยักษท่ีคอยคุมกันภัยใหผูมาเยือนดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนท่ี
ของที่น่ีไมวาจะเปนรานขายของที่ระลึกหองน้ําจะมีป�ายตางๆท่ีมีสัญลักษณรูปยกัษให
เห็นโดดเดนเปนเอกลักษณ 

 ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบ
ความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -
1945 ภูเขาไฟนองใหมท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลกในป1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง2ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแล
ของรัฐบาลในฐานะเปน “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพเปนท่ี
ระลึก 



 

 

 ชมฟารมหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถาที่
เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลที่มีต้ังแตเจาหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมตัีวโตนองหมีที่น่ีไมดุราย
เพราะหมีท่ีน่ีไดรับการดูแลและฝกใหคุนเคยกับคนทานจะไดเห็นภาพที่นารักนาเอ็นดู
ของนองหมีโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว ท่ีน่ีนักทองเที่ยวสามารถป�อน
อาหารเหลาหมีท้ังหลายดวย ขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งจะมีจุดจําหนายอาหารหมี 

 เดินทางสูงเมืองซัปโปโร ชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานชอปปم�ง
เกาแก ท่ีเปดใหบรกิารยาวนานกวา 100 ป จดุเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาท่ี
คลุมท่ัวตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งได
อยางสบายใจ นอกจากน้ียังมรีานคามากถึง 200 ราน โดยมคีวามยาวประมาณ1
กิโลเมตรสวนสินคาก็มทีั้งเส้ือผาและรองเทาแบรนดดังอยาง Uniqlo, New 
Balance, Adidas, Puma เปนตน และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุก
อยางราคา 100 เยน รวมไปถึงราน Donkiที่มีขายทุกอยางต้ังแตเคร่ืองใชไฟฟ�าไป
ถึงเคร่ืองสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจหรือถาเดินจนหมดแรงท่ีน่ีก็มีรานอาหาร
ดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 



 

 

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

วันท่ี 4 เมืองบิเอะ – บอน้ําสีฟ�า – หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวา – เมืองฟุราโน – อิสระ ณ ลาน
สกี – นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิกาวา – อิออน มอลล อาซาฮิกาวา 

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

Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนนารักของเมืองน้ีอยูท่ีภาพ
วิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิวระหวางสองขางทางที่เต็มไปดวยทุงขาวบารเลยสีเหลือง
ทองตัดสลับกับไรขาวโพดและมันฝร่ังสเีขียวสดโดยมีสีฟ�าครามของทองฟ�าตัดเปนฉาก
หลังสลับเนิน นําทานเดินทางสู สระอะโออิเคะ หรือ บอน้ําสีฟ�า (Blue Pond ) ต้ังอยู
ฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ ต้ังช่ือตามสี
ของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดขึ้นจากการกัน้เข่ือนเพ่ือป�องกัน
ไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมนํ้าสี
ฟ�าท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็น
ความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ 

 หมูบานราเมง (Ramen Village) ซึ่งเมืองแหงน้ี มปีระวติัศาสตรการทําราเมนมา
อยางยาวนาน นับต้ังแตยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และมีน้ําซุปแบบฉบบัของตัวเอง 
โดยหมูบานราเมน ถือกําเนิดมาในป 1996 เพื่อใหเหลานักทองเท่ียวไดเขามาสัมผัส
รสชาตแบบด้ังเดิมของรานราเมนท่ีมีช่ือเสียงท้ัง 8 รานไดอยางเต็มที ่

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง 
 เดินทางสู New Furano ลานสกีขนาดใหญที่ต้ังอยูภายในโรงแรม New Furano 

Prince Hotel  ในลานสกีแหงน้ีมีกิจกรรมมากมายเหมาะสําหรับท้ังเด็กและผูใหญ 
ท้ัง Snow Mobile , Banana Boat หรือถาดเลื่อนขนาดเล็ก และลานสําหรับปم�น
ตุกตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนานไดตามอัธยาศัย 



 

 

 หมูบานเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เปนหมูบานงานฝมือและ
ทางเดินไมในป�าท่ีเหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบดวยรานคา 15 ราน ที่
จําหนายสินคาแบบออริจินัลของทองถิ่น ต้ังอยูใจกลางหมูบาน รานคาตางๆ จะอยูไม
ไกลกันมาก ทําใหดูเหมือนเปนหมูบานกลางป�า คลายหมูบานในเทพนิยาย จากน้ัน
เดินทางสู เมืองอาซาฮีคาวา ที่ต้ังอยูกลางเกาะฮอกไกโด 

 อิออน มอลล อาซาฮีคาวา (Aeon mall Asahikawa) หางสรรพสินคาขนาดใหญ
ของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจ ิเบน
โตะ ผลไม และขนมข้ึนช่ือของญี่ปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดที่น่ีเชนกัน 

 อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล อาซาฮีคาวา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ี 5 
เนินพระพทธเจา – รานของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณทของฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑกลองดนตร ี–โรงเป�าแกวคิตาอิชิ - 
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – มิตชุยเอาเลตท – บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  



 

 

 เดินทางสู เนินแหงพระพุทธเจา หรือ Hill of the Buddha ต้ังอยูทางตอนเหนือของ
เมืองซัปโปโร ท่ีถกูออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกช่ือดังชาวญี่ปุ�น 
พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ําหนักมากถงึ 1500 ตัน ลอบรอบดวย
ธรรมชาติท่ีสวยงามแตกตางกันออกไปในแตละฤดู ฤดูรอนรายลอมไปดวยดอกลาเวน
เดอร ฤดูหนาวกอจะรูสึกไดถึงความงดงามของหิมะท่ีขาวโพลน นับไดวาเปนอีกหน่ึง
สถานที่ๆเรียกไดวาเปน Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

 รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ท่ีอยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด
ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 

 แวะซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อค
โกแลตที่มช่ืีอเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอม
ไปดวยสวนดอกไม ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ข้ึนช่ือที่สุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรัก
ทาน หรือวาซ้ือเปนของฝากติดไมติดมือกลับบานได 

. เดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามา
เก็บไวที่โกดงั แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือทําถนนหลวงสาย 
17 แลวเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเท่ียว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวย
อิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 



 

 

 ชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ี
จะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬกิาไอน้ําอีกเรือนที่
แคนาดา 

 พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปนหน่ึงในรานคาที่ใหญท่ีสุดของ
พิพิธภัณฑกลองดนตรใีนญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง โรงเป�าแกวคิตาอิช ิมช่ืีอเสียงทางดานการ
เป�าแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ 
แตปจจุบันน้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรง
เป�าแกวคิตาอิชิเปนโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเกาแกที่สุด โดยกอต้ังขึ้นต้ังแตป 1901 
ทามกลางโรงเป�าแกวทีม่ีอยูมากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของโรงงานแหง
น้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับ
นักทองเที่ยวดวย 

 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวช่ือดัง 
คิตต้ี ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

 แหลงชอปปم�ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนหางสรรพสินคารูปแบบ 
Outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ต้ังอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางท่ีไปยัง สนามบินชโิตเซ เปดใหบรกิารเมื่อเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคา
ปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและ
สินคาจากฟารมทองถิน่ประจําจังหวดั 

ค่ํา รัปประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร –พิเศษสุดๆกับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนดิ แบบไม
อ้ัน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO 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 
 สําหรับกรุปท่ีเดินทางต้ังแตวันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มกีารเปล่ียนแปลงเวลา

บิน(ขากลับ) เปนเวลา 11.55 น. 
11.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ621 

บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเคร่ือง 



 

 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
09.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ621 

บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเคร่ือง 
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 19-24 พ.ย. 
62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 7,900.- 30,900 

วันที่ 26 พ.ย-01 
ธ.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 7,900.- 31,900 

วันที่ 29 พ.ย.-04 
ธ.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 7,900.- 31,900 

วันที่ 03-08 ธ.ค. 
62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วันที่ 05-10 ธ.ค. 
62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 34,900 

วันที่ 06-11 ธ.ค. 
62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วันที่ 07-12 ธ.ค. 
62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 



 

 

วันที่ 10-15 ธ.ค. 
62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 34,900 

วันที่ 17-22 ธ.ค. 
62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วันที่ 24-29 ธ.ค. 
62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 39,900 

วันที่ 25-30 ธ.ค. 
62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 39,900 

วันที่ 31 ธ.ค.-05 
ม.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 7,900.- 40,900 

วันที่ 01-05 ม.ค. 
63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 7,900.- 40,900 

วันที่ 07-12 ม.ค. 
63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วันที่ 14-19 ม.ค. 
63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วันที่ 21-26 ม.ค. 
63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 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
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 

 



 

 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** 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.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กโิล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสทีย่ังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


