
 

 

รหัสทัวร B2B1901739 

ทัวรญี่ปุ�น HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ํา 
6 วัน 4 คืน (XJ) 
สนุกสนานกับกิจกรรมสกี   หมูบานนิงเกิลเทอเรส   โกดังอิฐแดง   ทานุกิโคจิ 
น่ังกระเชาชมวิวเมอืงฮาโกดาเตะ   เที่ยวเต็มไมมีวันอิสระ 
ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ 3 ชนิด  
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1) 
วนัที� �. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อทุยานแห่งชาติโอนมุะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาค ุ – โกดงัอิฐแดง –  

นั�งกระเช้าชมววิ ภเูขาฮาโกดาเตะ 
วนัที� �. ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เมืองเก่าโมโตมาชิ –โนโบริเบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ –ภเูขาไฟโชวะ –สวนหมีภเูขาไฟโชวะ – ทานกุิโคจ ิ
วนัที� �. เมืองบเิอะ – บ่อนํ �าสีฟ้า – หมู่บ้านราเมง็อาซาฮิคาวา่ – เมืองฟรุาโน่ – อิสระ ณ ลานสกี – นิงเกิ �ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิกาวา่ – 

 อิออน มอลล์ อาซาฮิกาวา่ 
วนัที� �. เนินพระพทธเจ้า – ร้านของฝากที�ระลกึ – เลือกซื �อผลิตภณัท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ –  

พพิิธภณัฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่าแก้วคติาอชิิ - ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตี � – มิตชยุเอาเล้ตท์ – บฟุเฟ่ต์ ขาปยูกัษ์ � ชนดิ 
วนัที� 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – ��.�� น.) 

เริ�มต้นเพียง 35,900 บาท 

.- 

เดนิทาง พฤศจกิายน–มกราคม 2563  



 

 

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

วันที่ 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -อุทยานแหงชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ –  
ป�อมโกเรียวคาค ุ – โกดังอิฐแดงริมน้ํา – นั่งกระเชาชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ 

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

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

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

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

 อุทยานแห งชาติ โอ นุม ะ (Onuma Quasi National Park) ตั้ งอยู ห างจาก 
Hakodateไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเกาะกลางทะเลสาบ นักทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ไดทั้งหมด 
โดยเสนทางตามเกาะแกงตางๆที่เชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาในการสํารวจ
ประมาณ 15-60 นาที ในอุทยานมีใหเชาจักรยาน(มีคาใชจายเพิ่มเติม 500 เยน/
ชั่วโมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับปم�นไปรอบๆทะเลสาบโอนุมะ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองที่ตั้งอยูตอนใตสุดของเกาะฮอกไกโด เปน

เมืองใหญ อันดับ 3 ของเกาะ เมื่อครั้งอดีตได เปนเมืองทาที่มีการคาขายกับ
ชาวตางชาติฝم�งตะวันตก ซึ่งทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมือง ซึ่ง
เราจะพบเห็นไดจากโบสถคริสต รานอาหาร อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกที่
ตั้งอยูริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเการิมทาเรือ ถนนหนทางที่กวาง รถรางเกาและ
ทางเดินเทาที่ปูดวยหิน ประกอบกับเพลงที่เปดทางเสียงตามสายใหไดยินทั่วเมือง 
เสริมบรรยากาศใหฮาโกดาเตะเปนเมืองที่สวยท่ีสุดแสนโรแมนติก 

 ป�อมดาวหาแฉกโกะเรียวคะคุ (Fort Goryokaku ) เปนป�อมรูปดาวหาแฉกที่สราง



 

 

เปนอนุสรณสถานแกผูที่เสียสละตอสูเพื่อเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป 1864  โดย
ตระกูลโทกุงาวะ และเปนสไตลตะวันตก ใชเวลาสรางทั้งสิ้น 7 ป เพ่ือใชการป�องกัน
การรุกรานจากตางชาติในชวงที่สหรัฐตองการบีบใหญี่ปุ�นเปดประเทศ แตพอมาถึง
ชวงปฏิรูปสมัยเมจิ ที่ไดมีการฟم�นฟูอํานาจของจักรพรรดิขึ้นมาใหมที่น่ีจึงใชเปนที่หลบ
ภัยและ ศูนยบัญชาการรบ ปจจุบันเปดใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชม ภายในมี
พิพิธภัณฑที่แสดงถึงชวงสงครามในระหวางป 1868-1869 และยังมีหอคอยที่สูง 
60 เมตร 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณอีกแหงหน่ึงของ
ฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสินคาของเมือง แมอาคารที่เห็นจะเปนอาคารใหมที่ถูกสราง
ขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเกา ซึ่งถูกไฟไหมครั้งใหญเผาทําลายไปเมื่อป 1907 แต
ยังคงเอกลักษณและความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม แลวนําทานสู ซีฟู�ด 
มารเก็ต แหลงซื้อหาของฝากจําพวกอาหารทะเล ซึ่งเปนอาหารเล่ืองช่ือของฮาโกะดา
เตะ 

 น่ังกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูยอดเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองฮาโก
ดาเตะ (ใชเวลา 20 นาที) ขึ้นไปจุดชมวิวที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดที่ถือเปน 1 
ใน 3 ทิวทัศนยามคํ่าคืนอันงดงามของญี่ปุ�น 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ บริเวณโกดังอิฐแดง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ยานเมืองเกาโมโตมาชิ –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโก
กุดานิ –ภูเขาไฟโชวะ –สวนหมีภูเขาไฟโชวะ –ซัปโปโร – ชอปปم�ง ทานุกิโคจ ิ



 

 

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

เปดเปนประจําทุกวัน ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหาร
ทะเลสด เชน ปูยักษ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้งผลไมตางๆ 
บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายรานที่ใชวัตถุดิบแบบสดใหมจากตลาดแหงน้ีอีก
ดวย 

 ยานโมโตมาจิ ( Motomachi District ) ซึ่งเปนเขตประวัติศาสตรของเมืองฮาโกดา
เตะที่ไดรวมไวในรูปของสถาปตยกรรมสไตลยุโรป ซึ่งไดรับอิทธิพลมาตั้งแตสมัย
ญี่ปุ�นเปดประเทศทําการคากับตางชาติในป 1854 และเปนผลทําใหพอคาจาก 
รัสเซีย จีน และ ชาติตะวันตกหลั่งไหลเขามาติดตอคาขายกันมากอีกทั้งยังมีการตั้ง
รกรากถิ่นฐานกันในน้ีอีกดวยโดยมีสิ่งปลูกสรางที่นาสนใจ อาทิ ศาลาประชาคมหลัง
เกา (Old Public Hall) เปนสถาปตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใชเปนที่ทําการของ
คณะผูปกครองเมืองตั้งแตป 1900 และ โบสถรัสเซีย (Russian Orthodox 
Church)โบสถที่ทําใหนึกยอนถึงอดีตอันรุงเรืองของเมื่องทาสําคัญ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด หุบเขา

นรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกน้ัน เพราะ
ที่น่ีมีทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควัน
รอนๆ พวยพุงขึ้นมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนที่มี
ชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญ
ถือตะบองคอยตอนรับเปนยักษที่คอยคุมกันภัยใหผูมาเยือนดังน้ันทุกบริเวณพื้นที่
ของท่ีน่ีไมวาจะเปนรานขายของที่ระลึกหองน้ําจะมีป�ายตางๆที่มีสัญลักษณรูปยักษให
เห็นโดดเดนเปนเอกลักษณ 

 ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบ
ความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -
1945 ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในป1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง2ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแล



 

 

ของรัฐบาลในฐานะเปน “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพเปนที่
ระลึก 

 ชมฟารมหมีภู เขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถาที่
เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลที่มีตั้งแตเจาหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตนองหมีที่น่ีไมดุราย
เพราะหมีที่น่ีไดรับการดูแลและฝกใหคุนเคยกับคนทานจะไดเห็นภาพที่นารักนาเอ็นดู
ของนองหมีโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว ที่น่ีนักทองเที่ยวสามารถป�อน
อาหารเหลาหมีทั้งหลายดวย ขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งจะมีจุดจําหนายอาหารหมี 

 เดินทางสูงเมืองซัปโปโร ชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เปนยานชอปปم�ง
เกาแก ที่เปดใหบริการยาวนานกวา 100 ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาที่
คลุมทั่วตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งได
อยางสบายใจ นอกจากน้ียังมีรานคามากถึง 200 ราน โดยมีความยาวประมาณ1
กิโลเมตรสวนสินคาก็มีทั้งเสื้อผาและรองเทาแบรนดดังอยาง Uniqlo, New 
Balance, Adidas, Puma เปนตน และที่จะพลาดไมไดเลยก็คือราน Daiso ที่ทุก
อยางราคา 100 เยน รวมไปถึงราน Donkiที่มีขายทุกอยางตั้งแตเครื่องใชไฟฟ�าไป
ถึงเครื่องสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจหรือถาเดินจนหมดแรงที่น่ีก็มีรานอาหาร
ดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 เมืองบิเอะ – บอนํ้าสีฟ�า – หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวา – เมืองฟุราโน – อิสระ ณ 
ลานสกี – นิงเก้ิลเทอเรส – เมืองอาซาฮิกาวา – อิออน มอลล อาซาฮิกาวา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ไดชื่อวา “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนนารักของเมืองน้ีอยูที่ภาพ
วิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิวระหวางสองขางทางที่เต็มไปดวยทุงขาวบารเลยสีเหลือง
ทองตัดสลับกับไรขาวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ�าครามของทองฟ�าตัดเปนฉาก
หลังสลับเนิน นําทานเดินทางสู สระอะโออิเคะ หรือ บอน้ําสีฟ�า (Blue Pond ) ตั้งอยู
ฝم�งซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของ
น้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป�องกันไมให
โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟ�าที่
สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความ
ใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ 

 หมูบานราเมง (Ramen Village) ซึ่งเมืองแหงน้ี มีประวัติศาสตรการทําราเมนมา
อยางยาวนาน นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีนํ้าซุปแบบฉบับของตัวเอง 
โดยหมูบานราเมน ถือกําเนิดมาในป 1996 เพื่อใหเหลานักทองเท่ียวไดเขามาสัมผัสรส
ชาตแบบดั้งเดิมของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 รานไดอยางเต็มที ่



 

 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง 
 เดินทางสู New Furano ลานสกีขนาดใหญที่ตั้งอยูภายในโรงแรม New Furano 

Prince Hotel  ในลานสกีแหงน้ีมีกิจกรรมมากมายเหมาะสําหรับทั้งเด็กและผูใหญ ทั้ง 
Snow Mobile , Banana Boat หรือถาดเลื่อนขนาดเล็ก และลานสําหรับปم�นตุกตา
หิมะ ก็สามารถสนุกสนานไดตามอัธยาศัย 

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

 อิออน มอลล อาซาฮีคาวา (Aeon mall Asahikawa) หางสรรพสินคาขนาดใหญของ
ฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ 



 

 

ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดที่น่ีเชนกัน 
 อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล อาซาฮีคาวา 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 

เนินพระพทธเจา – รานของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณทของฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี –โรงเป�าแกวคิตาอิ
ชิ - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเลตท –  
บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด 

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

เมืองซัป โปโร  ที่ ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดั งชาวญี่ ปุ� น 
พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้ําหนักมากถึง 1500 ตัน ลอบรอบดวย
ธรรมชาติที่สวยงามแตกตางกันออกไปในแตละฤดู ฤดูรอนรายลอมไปดวยดอกลาเวน
เดอร ฤดูหนาวกอจะรูสึกไดถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับไดวาเปนอีกหน่ึง
สถานที่ๆเรียกไดวาเปน Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

 รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลด
ราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 

 แวะซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโก
แลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไป
ดวยสวนดอกไม ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของที่น้ีคือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรัก
ทาน หรือวาซื้อเปนของฝากติดไมตดิมือกลับบานได 

. เดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ 
(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อป 
1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ
ไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 
แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐ
แดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 



 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 ชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ี
จะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา 

 พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปนหน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของ
พิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง โรงเป�าแกวคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกว
มายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคของการเป�าแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบัน
น้ีเป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิ
ชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุด โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเป�า
แกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟแกว
และลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย 

 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง 
คิตตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

 แหลงชอปปم�ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนหางสรรพสินคารูปแบบ 
Outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยูที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซ เปดใหบริการเมื่อเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอด
ภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่น่ัง และรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจาก
ฟารมทองถิ่นประจําจังหวัด 



 

 

คํ่า รัปประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร –พิเศษสุดๆกับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอ้ัน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่ 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 
 สําหรับกรุปที่เดินทางตั้งแตวันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลง

เวลาบิน(ขากลับ) เปนเวลา 11.55 น. 
11.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ621 

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

บริการอาหารเชาและนํ้าดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ํา 6 วัน 4 คืน 
 โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 19-24 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900 
วันที่ 26 พ.ย-01 ธ.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 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 วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 
 
 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
 
 



 

 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

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

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได **  
- 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.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 



 

 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบตัิใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 



 

 

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


