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วนัที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

� กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

� 
สนามบินชิโตเซ่ – ภเูขาโชวะ (นั �งกระเช้า) – ฟารม์หมี – โกดงัอิฐแดง – 

นั �งกระเช้าชมวิวยามคํ �าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 
   

YUNOKAWA KANKO SHOEN 

HOTEL หรอืเทียบเท่า  

� 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่า    

โมโตมาจิ – พิพิธภณัฑ์สาหรา่ยคอมบ ุ– วนอทุยานโอนุมะ – โนโบริเบต็สึ    
NOBORIBETSU MANSEIKAKU 

HOTEL หรอืเทียบเท่า 

4 
โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนํ�าโบราณ –  

พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – พิพิธภณัฑช์อ็คโกแลต – มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ – ซปัโปโร   - 
SMILE PREMIUM HOTEL 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

5 
ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – JOY � HOKKAIDO DUTY FREE – อีออนพลา

ซ่า – ทาํเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร  - - 
SMILE PREMIUM HOTEL 

SAPPORO หรือเทียบเท่า 

6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ     

 

เที�ยวตอนเหนือสดุของญี�ปุ่ น แหล่งรวมอาหารอร่อย 
นั �งกระเช้าชมความสวยงามยามคํ �าคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ 

สมัผสัความโรแมนติก ณ คลองโอตาร ุช้อปกระหนํ �าย่านทานูกิโคจิ 

พิเศษกบัการแช่ออนเซน็สไตลญ์ี �ปุ่ นแท้ๆ!! 

 อิ�มอร่อยกบัเมนู

พิเศษขาปยูกัษ!์!  

�� – ��, �� – �� เมษายน ����  

เทศกาลสงกรานต ์ ราคา 46,900.- XJ 620 DMK – CTS 23.55 – 08.40 

XJ 621 CTS – DMK 09.55 – 15.10 
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20.30  คณะพร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 3 ประตูทางเข้าที�  1 – 3 

เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยต้อนรบัและอํานวยความ

สะดวกใหท้า่นก่อนขึ�นเครื�อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 ที� นั �งแบบ   3-3-3 

(377ที�นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางทั �งขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั ** 

23.55  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 620 

 

 

 

08.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น

เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่าน นั �งกระเช้าไฟฟ้า ขึ�นสู่ยอดเขาอุส ึเพื�อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที�

เกดิจากการสั �นสะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึ�งระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภเูขาโชวะดงัที�เหน็อยูใ่นปัจจุบนั ภเูขาโชวะอยูใ่นการดแูลของรฐับาลญี�ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี�บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีนํ�าตาล ซึ�งเป็นหมี

พนัธุท์ี�หาไดย้ากในปัจจุบนั จะพบแตใ่นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นั �น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสมัผสัความตื�นตาตื�นใจ ณ  โกดงัอิฐแดง ในปีอนัเซอทิี� � (ค.ศ. ����) ฮาโกดาเตะไดเ้ปิด

เป็นท่าเรอืสําหรบัการคา้ระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี�ปุ่ นพร้อมกบัท่าเรือโยโกฮามาและ

ทา่เรอืนางาซาก ิเมอืงฮาโกดาเตะไดเ้จรญิรุ่งเรอืงจากการเป็นท่าเรอืเป็นอย่างมากและยงัเป็นแหล่ง

ที�รวบรวมวฒันธรรมของชาวต่างชาตอิกีดว้ย อสิระให้ท่านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั ณ ย่านโกดงัแดง

คาเนโมร ิปัจจุบนักลายเป็นสญัลกัษณ์ทางการท่องเที�ยวไปแลว้สาํหรบัหมู่อาคารก่ออฐิสแีดง โกดงั

เกบ็สนิคา้ของเมอืงฮาโกดาเตะ แมอ้าคารที�เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที�ถูกสรา้งขึ�นมาทดแทนอาคาร

หลงัเกา่ ซึ�งถูกไฟไหมค้รั �งใหญ่เผาทาํลายไปเมื�อปี ���� แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ

สถาปัตยกรรมแบบดั �งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ�งปลูกสร้างของยุโรปตั �งอยู่ เรียงรายริมอ่าว       

จากนั �นพาท่าน นั �งกระเช้าชมวิวยามคํ�าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – ภเูขาโชวะ (นั �งกระเช้า) – ฟารม์หมี – โกดงัอิฐแดง – นั �งกระเช้าชมวิวยาม

คํ �าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 
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ตอนใตข้องเมอืงฮาโกดาเตะและมคีวามสงูถงึ ��� เมตร ไดร้บัการยกย่องว่าสวยตดิอนัดบั � ใน � 

ของโลก โดยในยามคํ�าคนืที�ท้องฟ้าโปร่ง เมื�อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิว

ทศันียภาพของเมอืงฮาโกดาเตะทั �งเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน ภเูขาฮาโกดาเตะนี�จะมลีกัษณะรปูรา่งคลา้ย

กบัววันอนหมอบ ดงันั �นจงึมชีื�อเรยีกอกีชื�อหนึ�งว่า กากิว ซงั (GAGYU SAN) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สู่ที�พกั ฮาโกดาเตะ ณ  YUNOKAWA KANKO SHOEN HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า  

*** หลังรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชญิท่านสัมผสักับการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่ น หรอืที�เรียกกนัว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่า

การอาบนํ�าแร่นั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

 (ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสนิคา้นานาชาต ิอาท ิอาหารทะเล ผกัและ

ผลไมส้ด รวมถงึเสื�อผา้และขา้วของเครื�องใชท้ี�จําเป็นในชวีติประจําวนัของชาวเมอืงเป็นประจาํเรยีง

รายไปบนถนนกว่า ��� รา้น ซึ�งนับเป็นตลาดที�มชีื�อเสยีงและมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย

ชนิดแหง่หนึ�งของเกาะฮอกไกโด 

จากนั �นนําท่านสู ่โกเรียวคะคุ ทาวเวอร ์(ขึ�นลิฟท์) ที�ซึ�งท่านสามารถชื�นชมภาพววิทวิทศัน์ของ

เมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บรเิวณใกล้ ๆ กนันั �นหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็น

รปูรา่งคลา้ยดวงดาว 5 แฉก ซึ�งมคีวามงดงามมาก ที�ตรงนั �นจะเรยีกว่าสวนสาธารณะโกเรียวคะค ุ

นําท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ�งเป็นเขตที�รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมา ตลอดจน

ประวตัศิาสตร์ของเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรป ซึ�งไดร้บัอทิธพิลมาตั �งแต่

สมัยญี�ปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสําหรบัทําการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ�งปลูกสร้างที�

น่าสนใจมากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ�งเคย

ถูกใช้ เป็นที�ทํ าการของคณ ะผู้ปกครองเมืองตั �งแต่ ปี  1900 โบถส์ เก่า  (Church Group of 

Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ที�ทําใหนึ้กยอ้นถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมื�องท่าสําคญั ซึ�งยงัคงรกัษา

สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยา่งด ี

DAY 3 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – 

พิพิธภณัฑส์าหร่ายคอมบ ุ– วนอทุยานโอนุมะ – โนโบริเบต็สึ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม พิพิธภณัฑส์าหร่ายทะเลคอมบ ุชมวธิกีารแปรรปูสาหร่ายทะเลเป็นผลติภณัฑช์นิดตา่ง 

ๆ และเชญิชวนท่านลิ�มลองไอศครมีสาหรา่ยทะเล ที�มจีาํหน่ายเพยีงที�นี�ที�เดยีวเทา่นั �น 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่วนอทุยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม ้ขนุเขาและแหล่ง

นํ�าธรรมชาต ิรวมถงึทะเลสาบโอนุมะโดยมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอนัสวยงามตั �งอยู่ใน

ฤดูหนาวนํ�าในทะเลสาบแห่งนี�จะกลายเป็นนํ�าแขง็และมกีจิกรรมฤดูหนาว อาทเิช่น ปั �นจกัรยาน, 

สโนโมบลิ, ฯลฯ เป็นอกีสถานที�ที�ตดิชารต์ของนกัทอ่งเที�ยวที�ตอ้งมาเยอืน 

สมควรแก่เวลา นําท่านเข้าสู่ที�พัก โนโบริเบ็ตสึ ณ  NOBORIBETSU MANSEI KAKU 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่ น หรอืที�เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่าการ

อาบนํ�าแรน่ั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านชม จิโกกดุานิ ซึ�งมคีวามหมายว่าหบุผานรก หบุผานรกแหง่นี�เกดิจากภเูขาไฟซึ�งยงั

ไม่ดบั จงึก่อให้เกดินํ�าพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิี�ยงัคงอยู่ช ั �ว

กลัป์ 

นําท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที�ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตารุ ที�มีความยาว 1,140 เมตร และเชื�อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ�งในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ที�ยคุอุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอืเฟื� องฟู คลองแหง่นี�ไดถ้กูใชเ้ป็นเสน้ทางใน

การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น 

พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแกร่มิคลองและววิทวิทศัน์ที�สวยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรปูเป็นที�ระลกึกบั นาฬิกาไอนํ�าโบราณ ที�เหลอือยูเ่พยีง � เรอืนบน

โลกเท่านั �น นาฬิกานี�จะพ่นไอนํ�า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึ�นทุก ๆ �� นาท ีจากนั �นนําท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั �นที�ภายนอกถูกสร้างขึ�นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

DAY 4 
โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอนํ�าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี –  

พิพิธภณัฑช์อ็คโกแลต – มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์– ซปัโปโร 
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ภายในทําด้วยไม ้พพิธิภณัฑ์แห่งนี�สรา้งขึ�นในปี ���� ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที�

เกา่แกแ่ละควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช็อคโกแลต ซึ�งเป็นโรงงานผลิตชอ็คโกแลตชื�อดังของญี�ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ�มลองรสชาตขิองชอ็คโกแลตขาวที�ขึ�นชื�อที�สุดและยงัสามารถศกึษาเกี�ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลตชื�อดงัของญี�ปุ่ นที�จะทําใหคุ้ณประทบัใจในรสชาตอิย่างมริูล้มื (นําท่านชม

บริเวณด้านนอกโรงงาน) 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิ� ง ณ มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์เอาทเ์ลท็ที�รวบรวมสนิคา้มากมาย รวมทั �งสนิคา้ปลอดภาษ ี

อาท ิCoach Ralph Laurenฯลฯ และอกีมากมายกว่า 130 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกสรรตามอธัยาศยัหรอื

จะลองเลอืกชม Hokkaido Local Farm Villageที�สุดของฟาร์มที�รวบรวมสรรพสิ�งสนิคา้ของฮอกไก

โด ในแบบที�ทกุทา่นไมค่วรพลาด 

***อาหารคํ �าอิสระตามอธัยาศยัเพื �อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําท่านเข้าสู่ที�พัก ซัปโปโร ณ  SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเทา่ 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื�อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี�ยนเพื�อให้สมกบั

ความยิ�งใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี�คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเชน่ภมูภิาคคนัโต แต่ที�นี�

กเ็ป็นที�สําหรบัให้คนท้องถิ�นไดก้ราบไหว้สิ�งศกัดิ �สทิธิ �ที�สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี� เพื�อเป็นขวญั

และกาํลงัใจสบืไป 

จากนั �นนําท่านเดินทางสุ่ร้าน JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE  ร้านสนิค้าปลอดภาษีที�สะดวก

ครบครันด้วยสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื�องประดับ  เครื�องสําอางค ์

ผลติภณัฑ์บํารุงผวิ ขนมและของฝากมากมาย อสิระใหท่้านเลื�อซื�อเลอืหาสนิคา้ต้องตาต้องใจตาม

อธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื �อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 5 ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – อีออนพลาซ่า –  

ทาํเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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นําท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปปิ� งมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื�อสนิคา้จากรา้นคา้

ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเสื�อผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของที�ระลกึ ฯลฯ ใหท้่านชอ้ปปิ� งต่ออย่าง

เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ ไม่ลมืแวะซื�อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบน

โตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคี�ยว ฯลฯ 

จากนั �นนําท่านชม ทาํเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาที�สรา้งดว้ยอฐิสแีดงทั �ง

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไป

จํานวนมากกว่า 2.5 ล้านกอ้น ตึกแดงหลงันี�ใช้เป็นที�ทําการรฐับาลฮอกไกโดตั �งแต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต้่อเนื�องยาวมานานถงึ 80 ปี กอ่นที�จะยา้ยไปที�ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั �น

ซึ�งตั �งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี�  ตัวอาคารที�เห็นในปัจจุบันที�ย ังงดงามอยู่นั �นได้ร ับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื�อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกที�เหลืออยู่เพยีงไม่กี�แห่ง อาคารหลงันี�จงึได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นสมบัตทิางวฒันธรรม

สาํคญัของชาตเิมื�อปี พ.ศ. 2512 

นําท่านเดนิทางสู ่โอโดริปารค์ ยา่นชอ้ปปิ� งที�มชีื�อเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�สดุกลาง

ใจกรุงซปัโปโร ฤดูรอ้น => ใชเ้ป็นที�จดั งานแสดงดอกไม ้สําหรบั ฤดูหนาว ใชเ้ป็นสถานที�จดังาน

เทศกาลหมิะอนัยิ�งใหญ่ มกีารแกะสลกันํ�าแขง็ประติมากรรมชิ�นใหญ่นับเป็นเวทีที�ใหญ่ที�สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจาํหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล ์

จากนั �นนําท่านสู ่ย่านทานูกิโคจิ ถนนชอ้ปปิ� งเกา่แก่ของเมอืงซปัโปโร อายกุว่า ��� ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทั �งร้านขายของสด รา้นกนิ ร้านขายของที�ระลกึรวม

แลว้กว่า ��� รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื�องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสื�อผา้ สนิคา้แบรนด์เนม เครื�องสาํอางค ์เป็นตน้  

***อาหารคํ �าอิสระตามอธัยาศยัเพื �อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําท่านเข้าสู่ที�พัก ซัปโปโร ณ  SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเทา่ 

 (ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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09.55 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 621 

15.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 

 

กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า � ปี 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

�� – �� เม.ย. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 

�� – �� เม.ย. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

 คา่ที�พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ  

(ห้องทริปเปิ� ลโรงแรมที �ญี �ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี �ยว + หนึ�งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ� ลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึ�งทวิน ห้องสองเตียงเดี �ยว 

+ หนึ�งซิงเกิ� ล ห้องหนึ�งเตียงเดี �ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงื �อนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดที�นั �ง, ซื�อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื�ออาหารเพิ �มหรือบริการต่างๆ

เพิ�มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือทั �งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 
 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที� ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   
 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 



หนา้ 9 / 9  UP18JAN2019 

 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 
 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพาํนักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
�� วนั ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 
1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได้ เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ � เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ �� วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 

 


