
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

15 – 19 เมษำยน 2563 (วันสงกรำนต์) (ปรับราคาลง)

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่ 
( 23.55 – 08.40 )   ✈ 

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ – ทะเลสำบโทยะ – 
ภูเขำไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟำร์มหมสีีน ำ้ตำล – ออนเซน  

-  
 

(HOTEL 
+ KANI) 

HOTEL HANABI 

OR SIMILAR  

3 
โทยะ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้ – พิพธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว
และกล่องดนตรี – ซำไคมำจิ – โรงงำนช็อกโกแลต็ – ซัปโปโร – 
ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

   
SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – ตลำดเช้ำโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำร
รัฐบำลเก่ำ – ช้อปป้ิงสถำนซัีปโปโร – ช้อปป้ิงเรร่ำเอำท์เลท็ 

  - 
SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
สนำมบินชิโตเซ่ –สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
( 09.55 – 15.10 ) 



✈ - - 



 

 

 

 

วนัทีห่นึ่ง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่ ( 23.55 – 08.40+1 ) 

       1930 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10 

“สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

2355 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 620 
มบีริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน ำ้อดัลม, น ำ้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ)  

 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟำร์มหมสีีน ำ้ตำล – ออนเซน 

0840 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

 

 น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพ่ือน าท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ เป็นบ่อ
โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวย
พุ่งข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชม และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น 
เพ่ือน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณทีีอ่ำกำศเอื้ออ ำนวย) ท่ี
ไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะ
และพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่



 

 

 

 

อย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท  าให้เกิด “ภูเขำไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) 
ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้ แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูง
มาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะ ไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได ้ ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิว
ทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งอนุรักษ ์“หมสีีน ำ้ตำล” พนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซา
คาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ต่ืนตากบัความน่ารักของน้องหมีตวัเล็กท่ีมีอาย ุตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอาย ุ12 ขวบ 
และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชมเช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล หรือกวกั
มือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้ าตาล 
พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง เขา้โรงแรมท่ีพกั 

ค ำ่         รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย 
“แบบไม่อั้น” 

ทีพ่กั : HOTEL HANABI หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่ำม โทยะ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ซำไคมำจิ – โรงงำนช็อกโกแลต็ – ซัปโปโร – 
ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น . ..ถึงเมือง                   
“โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส น าท่านแวะชม “คลอง
โอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงั
ท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” และ “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้ง
ทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อกโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ี
โอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นาที 
และจะพ่นไอน ้าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั 
... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ ต่ืนตากับ
เคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระ
ให้ท่านได ้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให ้
“ช็อกโกแลต็” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์ลยก็ว่าได ้... ภายในโรงงานแห่ง
น้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และ
สามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมือง ซัปโปโร มีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงได้รับค า
แนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงั
เมืองของอเมริกา ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “ทำนุก ิโคจิ” ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมือง
ซัปโปโร ท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตร กบัร้านคา้มากมายนบั 200 ร้าน ท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ  อย่างจุใจ อาทิ
เช่น ร้านสินค้า 98 เยน ร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมต้นราคาตั้ งแต่ 1050 เยน                       
ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโินะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 



 

 

 

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – ตลำดเช้ำโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – ช้อปป้ิงสถำนีซัปโปโร – ช้อปป้ิงเรร่ำเอำท์เลท็ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีห้่องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดเช้ำโจไก” น าท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่าง ๆ นานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษท์ะเล 
หอยเชลล์ สัตว์น ้ าเค็มสด ๆ จากทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและผลไมส้ด
มากมายกว่า 70 ร้านคา้ท่ีเอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
เมืองซปัโปโร ท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอย่างแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามา
จากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ี
โดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ 
แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าให้ต้องสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมีความส าคญั
ทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง ของรัฐบาลญ่ีปุ่น 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถำนีรถไฟซัปโปโร” สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไตล์ธี์มพาร์ค ‘ราเมง็ รีพบัลิค ซปัโปโร’ ท่านจะสามารถล้ิมรส
ราเมงช่ือดังจากทั่วฮอกไกโดได้ท่ีน้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้ นของ BIC 
CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี “เรร่ำ เอำท์เลท็” ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงั
หลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงัของญ่ีปุ่น และสินค้าดีราคาพิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซ่ึงใน
บรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ีจะมีถึง 58  แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ัง
แรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนดด์งัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์ 
กีฬา  นา ฬิกา  รอง เท้า  อ า ทิ  Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva 
Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือเยน็อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ *** 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 
 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 
 

0955 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 621 

1510 ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 33,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                            ท่านละ  9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท 

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงิน / กำรยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท 

2. ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มฉิะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณยีกเลกิกำรเดินทำงมำกกว่ำ 45 วนัก่อนเดินทำง ยดึมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (นับจำกวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณยีกเลกิกำรเดินทำงระหว่ำง 45- 30 วนัก่อนเดินทำง ยดึมดัจ ำ 15,000 บำท (นับจำกวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตีมดัจ าทีน่ั่งกบัสาย
 การบินและค่ามดัจ าทีพ่ัก รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องยืน่วซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อำหำรทีไ่ม่สำมำรถทำนได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 



 

 

 

 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 


