
HOKKAIDO – HAKODATE 6D4N  
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เท่ียวตอนเหนือสดุของญ่ีปุ่ น แหล่งรวมอาหารอร่อย 
นัง่กระเช้าชมความสวยงามยามค า่คืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ 

สมัผสัความโรแมนติก ณ คลองโอตาร ุช้อปกระหน า่ย่านทานูกิโคจิ 
พิเศษกบัการแช่ออนเซน็สไตลญี์ปุ่่ นแท้ๆ!! 

 อ่ิมอร่อยกบัเมนู
พิเศษขาปยูกัษ์!!  

11 – 16, 12 – 17 เมษายน 2562  

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  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 620 
 

 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่     

2 
สนามบินชิโตเซ่ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – โกดงัอิฐแดง – 
นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 

   
YUNOKAWA KANKO SHOEN 

HOTEL หรือเทียบเท่า  

3 
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่า    
โมโตมาจิ – พิพิธภณัฑส์าหร่ายคอมบ ุ– วนอทุยานโอนุมะ – โนโบริเบต็สึ    

NOBORIBETSU MANSEIKAKU 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ –  
พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี – พิพิธภณัฑช์อ็คโกแลต – มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์– ซปัโปโร   - 

SMILE PREMIUM HOTEL 
SAPPORO หรือเทียบเท่า 

5 
ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – อีออนพลา
ซ่า – ท าเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร  - - 

SMILE PREMIUM HOTEL 
SAPPORO หรือเทียบเท่า 

6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ     

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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08.40 ถงึ สนามบินชิโตเซ่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาอุส ึเพื่อชมววิทวิทศัน์ของ ภเูขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่

เกดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึ่งระเบดิปะทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็น

ภเูขาโชวะดงัทีเ่หน็อยู่ในปัจจบุนั ภูเขาโชวะอยู่ในการดแูลของรฐับาลญี่ปุ่ น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพเิศษ นอกจากนี้บรเิวณเชงิเขายงัเป็น ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้าตาล ซึ่งเป็นหมี

พนัธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจบุนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสมัผสัความตื่นตาตื่นใจ ณ  โกดงัอิฐแดง ในปีอนัเซอทิี ่6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะไดเ้ปิด

เป็นท่าเรอืส าหรบัการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นพร้อมกับท่าเรอืโยโกฮามาและ

ท่าเรอืนางาซาก ิเมอืงฮาโกดาเตะไดเ้จรญิรุ่งเรอืงจากการเป็นท่าเรอืเป็นอยา่งมากและยงัเป็นแหล่ง

ที่รวบรวมวฒันธรรมของชาวต่างชาตอิกีด้วย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ย่านโกดงัแดง

คาเนโมร ิปัจจุบนักลายเป็นสญัลกัษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแลว้ส าหรบัหมู่อาคารก่ออฐิสแีดง โกดงั

เก็บสนิค้าของเมอืงฮาโกดาเตะ แมอ้าคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึ้นมาทดแทนอาคาร

หลงัเก่า ซึง่ถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ

สถาปัตยกรรมแบบดัง่เดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตัง้อยู่เรียงรายริมอ่าว       

จากนัน้พาท่าน นัง่กระเช้าชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทาง

ตอนใต้ของเมอืงฮาโกดาเตะและมคีวามสูงถงึ 334 เมตร ได้รบัการยกย่องว่าสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 

ของโลก โดยในยามค ่าคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิว

ทศันียภาพของเมอืงฮาโกดาเตะทัง้เมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน ภเูขาฮาโกดาเตะนี้จะมลีกัษณะรปูร่างคลา้ย

กบัววันอนหมอบ ดงันัน้จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า กากิว ซงั (GAGYU SAN) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ฮาโกดาเตะ ณ  YUNOKAWA KANKO SHOEN HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชิญท่านสมัผสักับการแช่น ้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืที่เรยีกกันว่า     

การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่า

การอาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

DAY 2 สนามบินชิโตเซ่ – ภเูขาโชวะ (นัง่กระเช้า) – ฟารม์หมี – โกดงัอิฐแดง – นัง่กระเช้าชมวิวยาม
ค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ 
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 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสนิค้านานาชาต ิอาท ิอาหารทะเล ผกัและ

ผลไมส้ด รวมถงึเสือ้ผา้และขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัของชาวเมอืงเป็นประจ าเรยีง

รายไปบนถนนกว่า 360 รา้น ซึ่งนับเป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและมสีนิค้าให้เลอืกมากมายหลากหลาย

ชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 

จากนัน้น าท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพววิทวิทศัน์ของ

เมอืงฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บรเิวณใกล้ ๆ กันนัน้หากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็น

รปูรา่งคลา้ยดวงดาว 5 แฉก ซึง่มคีวามงดงามมาก ทีต่รงนัน้จะเรยีกว่าสวนสาธารณะโกเรียวคะค ุ

น าท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจน

ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรป ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาตัง้แต่

สมยัญี่ปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรบัท าการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่

น่าสนใจมากมาย อาท ิศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคย

ถูก ใช้ เป็นที่ท าการของคณะผู้ปกครองเมืองตั ้งแ ต่ ปี  1900 โบถส์ เก่ า (Church Group of 

Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ที่ท าให้นึกยอ้นถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมื่องท่าส าคญั ซึ่งยงัคงรกัษา

สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าและเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์าหร่ายทะเลคอมบุ ชมวธิกีารแปรรปูสาหรา่ยทะเลเป็นผลติภณัฑช์นิดต่าง 

ๆ และเชญิชวนท่านลิม้ลองไอศครมีสาหรา่ยทะเล ทีม่จี าหน่ายเพยีงทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่านัน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วนอทุยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม ้ขนุเขาและแหล่ง

น ้าธรรมชาต ิรวมถงึทะเลสาบโอนุมะโดยมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอนัสวยงามตัง้อยู่ใน

ฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็และมกีิจกรรมฤดูหนาว อาทเิช่น ปัน่จกัรยาน , 

สโนโมบลิ, ฯลฯ เป็นอกีสถานทีท่ีต่ดิชารต์ของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งมาเยอืน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ที่พัก โนโบริเบ็ตสึ ณ  NOBORIBETSU MANSEI KAKU 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

DAY 3 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะค ุทาวเวอร ์– ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – 
พิพิธภณัฑส์าหร่ายคอมบ ุ– วนอทุยานโอนุมะ – โนโบริเบต็สึ 
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*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม จิโกกดุานิ ซึง่มคีวามหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกดิจากภูเขาไฟซึง่ยงั

ไม่ดบั จงึก่อให้เกดิน ้าพุรอ้น และบ่อโคลนเดอืด อนัเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิี่ยงัคงอยู่ชัว่

กลัป์ 

น าท่านสู่ โอตาร ุ(เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน

ประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่คุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางใน

การขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตัวเมอืงโอตารุ ออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวให้ท่านเดนิเล่น 

พรอ้มถ่ายรปูตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่รมิคลองและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม                

ไดเ้วลาอนัสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้น าท่านสู่ 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง

ภายในท าด้วยไม ้พพิธิภณัฑ์แห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่

เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ช็อคโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตชื่อดงัของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแลตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยงัสามารถศึกษาเกี่ยวกบัประวตัิอนั

ยาวนานของชอ็คโกแลตชื่อดงัของญี่ปุ่ นทีจ่ะท าให้คุณประทบัใจในรสชาตอิย่างมริูล้มื (น าท่านชม

บริเวณด้านนอกโรงงาน) 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ เอาทเ์ลท็ทีร่วบรวมสนิคา้มากมาย รวมทัง้สนิคา้ปลอดภาษ ี

อาท ิCoach Ralph Laurenฯลฯ และอกีมากมายกว่า 130 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกสรรตามอธัยาศยัหรอื

DAY 4 
โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – คลองโอตาร ุ– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัธก์ล่องดนตรี –  
พิพิธภณัฑช์อ็คโกแลต – มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์– ซปัโปโร 
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จะลองเลอืกชม Hokkaido Local Farm Villageที่สุดของฟารม์ที่รวบรวมสรรพสิง่สนิค้าของฮอกไก

โด ในแบบทีทุ่กท่านไมค่วรพลาด 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั ้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ  SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั

ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมี

ความสงบสุขถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมภิาคคนัโต แต่ทีน่ี่

ก็เป็นที่สาหรบัให้คนท้องถิน่ได้กราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่สงิสถติอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งนี้ เพื่อเป็นขวญั

และก าลงัใจสบืไป 

จากนัน้น าท่านเดินทางสุ่ร้าน JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE  ร้านสินค้าปลอดภาษีที่สะดวก

ครบครนัด้วยสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ  เครื่องส าอางค ์

ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ ขนมและของฝากมากมาย อสิระให้ท่านเลื่อซื้อเลอืหาสนิค้าต้องตาต้องใจตาม

อธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบ้าน ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่าง

เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจา่ยสนิคา้ ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรงุเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ เบน

โตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดงทัง้

หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา โดยใช้อฐิไป

จ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลงันี้ใช้เป็นที่ท าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2429 

และใชต่้อเนื่องยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนที่จะยา้ยไปที่ท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชัน้

ซึ่งตัง้อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้  ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยงังดงามอยู่นัน้ได้รบัการบูรณะ

DAY 5 ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – อีออนพลาซ่า –  
ท าเนียบรฐับาลเก่า – โอโดริปารค์ – ย่านทานูกิโคจิ – ซปัโปโร 
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ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวนัตกที่เหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง อาคารหลงันี้จงึได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรม

ส าคญัของชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2512 

น าท่านเดนิทางสู่ โอโดริปารค์ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีสุ่ดกลาง

ใจกรุงซปัโปโร ฤดูรอ้น => ใช้เป็นที่จดั งานแสดงดอกไม ้ส าหรบั ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จดังาน

เทศกาลหมิะอนัยิง่ใหญ่ มกีารแกะสลกัน ้าแขง็ประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บน

เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบรเิวณมหีา้งรา้นจ าหน่ายสนิคา้มากมายหลากสไตล์ 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปป้ิงเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนน

จะมรีา้นค้าต่างๆเรยีงรายกนัไปสองขา้งทาง ทัง้รา้นขายของสด รา้นกิน รา้นขายของที่ระลกึรวม

แลว้กว่า 200 รา้น อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมายตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา 

เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้  

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั ้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ  SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือ

เทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

09.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 621 

15.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 
 
 
 

DAY 6 ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

11 – 16 เม.ย. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 

12 – 17 เม.ย. 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,000 บาท 
หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
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(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี
ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 
+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ
เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 
 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ

เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 
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คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 
 


