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กําหนดการเดินทาง ราคา 

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565 40,900.- บาท 

07 – 11 ตุลาคม 2565 40,900.- บาท 

14 – 18 ตุลาคม 2565 (วันสวรรคต ร.9) 40,900.- บาท 

21 – 25 ตุลาคม 2565 (วันปิยมหาราช) 42,900.- บาท 

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565 40,900.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ กําหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 

(เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 
  ✈ 

 

2 

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ 

(หุบเขานรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบ้ิล) – 

ฟาร์มหมีสีน้ําตาล 

-  
 

HOTEL 

TOYAKO MANSEIKAKU 

HOTEL OR SIMILAR 

 

3 

โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่อง

ดนตรี – 

ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ 

  - 

CENTURY ROYAL 

HOTEL SAPPORO OR 

SIMILAR 

4 

อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ที่

ฟาร์มโจซงัเค – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์

เล็ท 

   
AIR TERMINAL HOTEL 

OR SIMILAR 

5 
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 

09.55 – 15.10 ) 

 

✈ 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิชโิตเซ ่(เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้น

ผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

23.50น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 620 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันที่สอง สนามบนิชโิตเซ ่– โนโบรเิบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) – ทะเลสาบโทยะ 

– ภูเขาไฟอุสุ (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ําตาล 

08.40น.  ถึง สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

นําท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ําพุร้อนประจําภูมิภาคฮอกไกโดเพื่อนําท่านชม

ความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดาน”ิ หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ําร้อน

โนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กํามะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้

พิภพเผาผลาญกํามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบ ๆ หุบเขามีต้นใบไม้หลาย

หลายที่กําลังเปลี่ยนสีสลับ แดง ส้ม เหลือง กันอย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตาม

อัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” (Lake Toya) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่

ตั้งอยู่ในเมืองโทยะ เเละเป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความสําคัญ เเละเป็นที่ชื่นชอบของบรรดา

นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาว

ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเป็นปากปล่องภูเขาไฟดั้งเดิมเเละตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึ

มากนกัทําให้กลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างมากอีกเเห่งของเมืองโทยะและฮอกไกโด 

จากนั้นนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่

อากาศเอื้ออํานวย) ภูเขาไฟอุสุนั้นมีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่

ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 

และ 2000 ซึ่งทําให้เถ้าถ่านจํานวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วน

ของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนื่องจากมีการเฝ้าระวังติดตามและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทําให้
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คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คนอพยพออกจากเมืองได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ 

เมื่อท่านนั่งอยู่บนกระเช้าจะได้เห็นภาพสีสันที่ตัดกันได้อย่างเหลือเชื่อระหว่างสีน้ําเงินครามของผืนน้ําและ

ท้องฟ้ากับสีแดงของภูเขาไฟลูกเล็กที่เต็มไปด้วยไอควัน อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ

และวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ําตาล” (Noboribetsu Bear Park) เป็นพันธุ์หมีที่หาได้

ยากในปัจจุบันเพราะหมีสีน้ําตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์แล้ว ซึ่งจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน 

และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการสร้างบรรยากาศที่จําลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติ

สําหรับหมีสีน้ําตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัว ให้ท่านได้ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุตั้งแต่

สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทําท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้

ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ําตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ที่พัก : TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่าน

ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 

วันที่สาม โทยะ – คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตรี – ถนนซาไคมาจิ – ศาล

เจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบ

วิคตอเรียนที่ได้รับการอนรุักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ทําให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป ซึ่งเต็มไปด้วย

ร้านค้าและร้านอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหน้าหนาวที่มี

หิมะปกคลุมอย่างสวยงาม และในฤดูอื่น ๆ ตลอดทั้งปี … เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ” (Otaru 

Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กสําคัญโดยริมคลองแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ มีประวัติความเป็นมา

ยาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลําใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือ

ลําเล็กและลําเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้า

ผ่านเรือลําใหญ่ ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่าเที่ยวขนาดนี้ 

แถบโกดังริมคลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนนี่เรียกว่าเป็นไฮไลต์

สําหรับการท่องเที่ยวเลยทีเดียว 

จากนั้นนําท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” (Otaru Music Box 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในเรื่องกล่องดนตรีมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เมื่อก้าวเข้า

ไปยังพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้พบกับกล่องดนตรีมากมายกว่า 3,000 ชิ้น ตั้งโชว์เรียงรายและจําหน่ายให้แก่ผู้เข้า

ชม โดยกล่องดนตรีมีดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ดีไซน์แบบเบสิคอย่างรูปสัตว์ต่าง ๆ ไปจนถึงดีไซน์

สุดเก๋อย่างอาหาร ชูชิ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทํากล่องเพลงของตัวเองที่มีชิ้น

เดียวบนโลก โดยสามารถเลือกเมโลดี้เพลงและกล่องเพลงได้เองอีกด้วย  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม

สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน 
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) เป็นถนนที่ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ โดยไม่

ไกลจากคลองโอตารุ นบัเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วยเอกลกัษณ์มาก ๆ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับ

การอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยมจนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ ใน

ระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่าง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบัน

ได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 

มากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโป

โร” ศาลเจ้าฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภายหลงัจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผู้บุกเบิกทั้ง 3 องค์

ได้รับการประดิษฐานเพื่อเชิดชูจิตวิญญาณของผู้บุกเบิก โดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยนั้นได้เลือกสวน

มารุยามะ (Maruyama) เป็นที่ตั้งของศาลเจ้า ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน และอีกด้านหนึ่งเลือกเป็นที่ตั้ง

ของศาลเจ้าฮอกไกโดเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งชินโต เพื่อจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผู้บุกเบิก ปัจจุบัน

ได้ประดิษฐานเทพเจ้าจํานวนสี่องค์เพื่อคุ้มครองชาวฮอกไกโดให้มีความสงบสุข ผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรใน

วันสําคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วันปีใหม่ การจัดงานแต่งงาน อีกทั้งศาลเจ้าฮอกไกโดยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

อันสวยงามและสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สวนมารุยามะ” (Maruyama Park) เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสวนสาธารณะที่มี

ชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากในการเยี่ยมชมตลอดทั้งปี สวนมารุยามะนั้นมีพื้นที่กว้าง เต็มไปด้วยต้นไม้และพืช

มากมาย ได้ถูกกําหนดให้เป็นแหล่งธรรมชาติพิเศษจึงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเหมาะแก่การเยี่ยมชมได้

ตลอดเวลาตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้ชมความสวยงามที่เต็มไปด้วยสีเหลืองสีส้มรอบข้าง

ทาง 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” (Hokkaido University) ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1876 

โดยศาสตราจารย์วิลเลี่ยม เอส คลาร์ก เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรและเป็นต้นแบบให้กับการ

เกษตรกรรมต่าง ๆ ของเกาะฮอกไกโด ดังนั้นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยจึงมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้

และธรรมชาติที่สวยงาม แนวถนนที่น่าสนใจเส้นหนึ่งคือ “กิงโกะอเวนิว” (Ginkgo Avenue) หรือถนนต้น

แปะก๊วยบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนที่

ทอดยาวประมาณ 380 เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ 

(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ย่านทานุกโิคจ”ิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปป้ิงชื่อดังของเมืองซปัโปโรและ

แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เหมาะสําหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก

จากฮอกไกโดไปฝากคนทางบ้าน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 

กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่

รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝน

หรือหิมะ แสงแดด ภายในย่านมีขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสําอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของ

เครื่องใช้ต่าง ๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี้ 

* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ที่พัก : CENTURY ROYAL HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่  อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ที่ฟาร์มโจซังเค – เนิน

พระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

นําท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคาร

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่ก่ีอาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็น

สัญลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร อาคารมีเอกลกัษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง ภายในตกแต่งอย่าง

หรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่นเรียงรายด้วยต้นซากุระและต้น

แปะก๊วย เรียกได้ว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิบริเวณแถวอาคารนี้สวยไม่แพ้ที่ไหนในเมืองเลย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจไก” (Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร 

เพราะมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สําคัญอีก

แห่งหน่ึงของเมืองก็ว่าได้ เพราะที่น่ีได้รวบรวมของกินเด็ด ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจงัหวัดฮอกไก

โดมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างมากมาย ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด 

เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และผลผลิตอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และ

มันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนกั โดยไฮไลท์ของตลาดโจไกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาถึง

นั่นก็คือการเลือกซื้อปสูด ๆ ปทูั้งหลายจะถูกนํามาจัดเรียงวางขายอยู่ตามหน้าร้าน ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพง

มาก ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ําหนกั นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหน้าร้านมารับประทานกันสด ๆ ได้

ทันทีอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 

หลงัอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปเก็บผลไม้ที่ “ฟาร์มโจซังเค” (Jozankei Farm) เป็นสวนผลไม้ที่อยู่

ใกล้เขื่อนโฮเฮเคียวซัปโปโร ซึ่งในฟาร์มนั้นปลูกผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากแอปเปิ้ลแล้วก็ยังมีสตรอ

เบอร์รี่ บลูเบอรี่ เชอร์รี่ และองุ่น ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด ๆ จากต้นอย่างเพลิดเพลินและอิ่มอร่อย

อย่างเต็มที่กับผลไม้ที่ปลูกตามกระบวนวิธีธรรมชาติจึงได้ผลใหญ่สีสวยสดทั่วทั้งลูกและกรอบ อีกทั้งยังมี

รสชาติหวานและกลิ่นหอมยั่วยวนอีกด้วย รับประกันความอร่อยเต็มที่อย่างแน่นอน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพทุธเจ้า” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้น

หนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก 

ลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีนํ้าหนกั 1,500 ตัน พื้นที่ที่

ล้อมรอบจะค่อย ๆ ลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็น

ต้นลาเวนเดอร์จํานวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง
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สถาปัตยกรรมที่มนษุย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความ

ขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน นบัว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่า

อย่างยิ่งสําหรับการมาเยือน 

จากนั้นนําท่านเดินทางช้อปปิ้งกันต่อที่ “เรร่า เอาท์เล็ท” (Chitose Outlet Mall Rera) เป็นห้างเอาท์เล็ท

ขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดด้วยพื้นที่กว่าแสนตารางเมตร การเดินทางนั้นง่ายมากเพราะอยู่ติดกับ

สถานีรถไฟ JR เมื่อเข้ามาที่แห่งนี้แล้วท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลาย

ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกกว่า 130 ร้านค้า ซึ่งมีทั้ง

สินค้าสําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็ก เสื้อผ้า อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

ซื้อของฝากกลบับ้านกันตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) 

ที่พัก : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

09.55น.  เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621 

15.10น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลมื 

 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจ

เส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ

ญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

ทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน *** 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม 

บรษิทัฯ ขอแนะนาํวา่ควรตอ้งไปทาํพาสปอรต์ใหมก่อ่นมาทําการจองทวัร์ 

 

พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... บางท่านถามต่อว่า “ไม่

ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทําศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทําพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบนัผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบนัเป็นหญิงเต็มตัว ทําจมูก ทําตา ทําปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบนัเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทําฟัน / ดัดฟัน) ก็ทําให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สําคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชํารุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมที่ทางราชการออกมาให้ 

จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ 

หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             หรือมีการเปียกน้ําเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่

เหมือนเดิม 

 

พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  

(อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

ว่าดว้ยเรื่อง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ”์ 

 

กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คําสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เช่น บางท่านมีไปค้ํา

ประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทําให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ ในวันเดินทางท่านจะต้องมี

ใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนอืการควบคุม 

ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบคุคลเอง ...... ก่อนซ้ือทัวร์ โปรดทําความเข้าใจให้ท่องแท้ก่อน 
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อัตราคา่บรกิาร .... ผูใ้หญพ่กัห้องคู ่(หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) 

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565   40,900.- บาท 

07 – 11 ตุลาคม 2565    40,900.- บาท 

14 – 18 ตลุาคม 2565 (วนัสวรรคต ร.9)  40,900.- บาท 

21 – 25 ตุลาคม 2565 (วนัปิยมหาราช)  42,900.- บาท 

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565  40,900.- บาท 

ค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ 7,000 บาท 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยว 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินสําหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนํามาแก้ไข, เปลี่ยนชื่อ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 

 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ  (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่

อนญุาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

 ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา และหากวันเข้าพักตรงกับ

งานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว อันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน

ย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเปาาใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเปาาใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอํานวยความสะดวก ตามจํานวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่า

ทิปหัวหน้าทัวร์) 

 ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  และค่า

รักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 

 

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซื้อประกันการเดินทางเพิ่มความคุ้มครอง *** 

สําหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบิน / กระเปาาเดินทาง 

(*** แผนประกันภัยนี้สําหรับผู้เอาประกันที่มีอายมุากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คณุแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รัฐบาลมีการประกาศให้กลบัมาต้องกักตัว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี) 

 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทําใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  (เป็นหน้าที่

ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทําเอง) 

 ค่าระวางสัมภาระที่มีนํ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, 

ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเปาาเดินทาง 

 ค่าพนักงานยกกระเปาาในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเปาา และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย  ท่านละ 1,000 บาท  

ขั้นตอนการจอง และชําระค่าทัวร์ 

จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชําระเงินค่ามัดจําท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป  

สําหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ก็ขออนญุาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชําระเงินน้ี 

(หากไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยินยอมให้บริษัทฯ ทําการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจําได้ทันที) 

ชาํระเงนิผา่นบญัชธีนาคารเทา่นัน้ 

บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชาํระเงนิผ่านการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ชือ่สว่นบคุคล ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชาํระ

เงนิของทา่นเป็นสาํคญั 
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หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรณุาแจ้งกบัพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ  ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมอ่อกใบเสรจ็ยอ้นหลงั 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป  คืนค่ามัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ +ค่าดําเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผู้สูงอายุ หรือท่านที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า ต้องอยู่ในความ

รับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่ งตัวกลับ โดย

การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

 หากในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือว่าท่านได้สละ

สิทธิ ์และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

 กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทําให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้

ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุ

สุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน , การล่าช้า

ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขัด และทรัพย์สิน

ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจการควบคุมของ

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     กรณุาแจง้

พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคา้ตอ้งทาํการออก        ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ราคาดงักล่าวข้างต้น .... สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลี่ยน, ค่านํ้ามนั และค่าภาษีต่าง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 
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