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วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

       1900 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3  
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน  

หากต้องการซ้ือเพิม่ต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิม่) 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดงันั้น

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

19 – 23 เมษายน 37,900.- 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55-08.40)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจโิกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโก
เรียวคาคุ (จุดชมซากรุะ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดงัอฐิแดง – ภูเขาฮาโก
ดาเตะ (นั่งกระเช้า) 

-  

SMILE HOTEL 

HAKODATE 

3 
ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ (ซากรุะ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) 
– ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมววิ) – ออนเซน  

  
 

(HOTEL) 
YUTORIRO TAYAKO 

HOTEL 

4 
ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต็ – อาคารที่
ท าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ – ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร 

  - 
PREMIER HOTEL 

CABIN SAPPORO 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 


✈ - -  



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

2355 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 620 
มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจโิกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากรุะ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดงัอฐิแดง 
– ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  

น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อน าท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงาม ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ เป็นบ่อ
โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวย
พุง่ข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง อิสระใหท่้านไดเ้ดินชม และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “เมืองฮาโกดาเตะ” เป็นเมืองท่ีอยูท่างดา้นทิศใตข้องเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรือง
ท่ีสุดจนไดช่ื้อวา่เป็นประตูสู่ฮอกไกโด นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานกนัระหวา่งวฒันธรรมญ่ีปุ่นและตะวนัตก... 
เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หอคอยโกเรียวคาคุ” (GORYOKAKU TOWER) หอคอยเก่าท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาส
ฉลองปราสาทโกเรียวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาไดมี้การพฒันากลายเป็นหอคอยท่ีทนัสมยั และ
เปิดบริการคร้ังแรกในวนัท่ี 1 เมษายน 2006 ปัจจุบนัหอคอยมีความสูง 107 เมตร ท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม
ของป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกสไตล์ตะวนัตกแห่งเดียวในญ่ีปุ่น ท่ีสร้างมานานกว่า 150 ปี และ ถือว่าเป็นหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ จากหอคอยกระจกใสรอบดา้น 360 องศา ... พร้อมชมความงามของซากุระสีชมพู
มากมายหลากหลายสายพนัธ์ุกว่า 1600 ตน้ท่ีออกดอกผลิบานลอ้มป้อมปราการดาวห้าแฉกแห่งน้ี และเพลิดเพลินกบั
บรรยากาศของ เมืองท่าท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพ
อากาศที่เอื้ออ านวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขอ
อภัยมา ณ ทีน่ี)้ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาชิ” เพ่ือพาท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรือ“Kanemori Red Brick 
Warehouse” โกดงัเก่าริมท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะ
เปิดท าการเป็นหน่ึงในท่าเรือคา้ขายระหวา่งประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัถูกดดัแปลงให้
กลายเป็นร้านคา้ ของท่ีระลึก ร้านอาหาร และ ร้านขายของ ท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืน ๆ ... ดา้นท่ีหันออกทะเลจะเขียน
ป้ายตวัโต ๆ วา่ BAY จดัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีตกแต่ง เอาไวอ้ยา่งสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล ์ๆ ใหคุ้ณจะเพลิดเพลินกบัการเดิน
กินลมชมววิรอบบริเวณน้ี ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสาย ใหไ้ดย้นิทัว่เมือง เสริมบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็น
เมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก ... ส่วนพ้ืนท่ีดา้นหลงัโกดงัอิฐแดงโดยรอบถูกดดัแปลงใหก้ลาย เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในช่ือ 
“ฮาโกดาเตะ แฟคตอร่ี” (Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ในสมยัเมจิอาคารด้านหน้าของ
หา้งสรรพสินคา้เคยเป็นท่ีท าการไปรษณีย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ท่ีท าการไปรษณียจึ์งยา้ยไป ... 
ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีทั้งร้านท าเคร่ืองแกว้ กล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน 
ร้านขายของท่ีระลึก และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 



 หลงัอาหารค ่าน าท่านข้ึนกระเชา้สู่ “จุดชมววิบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดดว้ยความสูง 334 
เมตร ... ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงรายเปล่งแสงระยบิระยบัดัง่แสง
ของเพชรซ่ึงนบัวา่เป็นไฮไลทข์องฮาโกดาเตะ (สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ (ซากรุะ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมววิ) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางชม “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ณ หัวมุมถนนใกลก้บัสถานีฮาโกดาเตะ คุณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ         
(ตลาดเช้า) อันแสนพลุกพล่านท่ีคอยยั่วยวนนักท่องเท่ียวให้เข้าไปเลือกซ้ือของสด ๆ ชั้ นดีจาก ฮาโกดาเตะ 
ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแต่เชา้ตรู่ตั้งแต่เวลาตีหา้ (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเท่ียง โดยอาหารทะเล ผกัผลไม ้
และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินท่ีวางขายเท่านั้น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการซ้ือของท่ีตลาด และอยา่
ลืมแวะไปดูปูและหอยเป็น ๆ ในตูข้นาดยกัษ ์

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติโอนุมะ” ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ย “ดอกซากุระ” ข้ึนอยูก่บั
สภาพอากาศ ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสีชมพอูยูท่ัว่บริเวณ นบัวา่เป็นจุดชมดอกซากรุะท่ีสวยงามอีกหน่ึงจุด (ท่าน
อาจจะไดเ้ห็นบรรยากาศการชมดอกไมส้ไตล์ญ่ีปุ่นท่ีจะมากนัเป็นครอบครัว / หมู่คณะ) อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็น
สวรรคข์องคนรักธรรมชาติซ่ึงอยูห่่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางดว้ยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมา
กะทาเคะ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสามแห่งท่ีเต็มไปดว้ยเกาะ ให้ท่านเก็บภาพ
ความประทบัใจอิสระตามอธัยาศยั (โดยทัว่ไปซากรุะจะบานประมาณ 1 สปัดาห์ ข้ึนอยูต่ามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยใน
แต่ละปี ดงันั้นหากช่วงท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากรุะได ้ทางบริษทัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน่ี)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น 
เพื่อน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย) ท่ี
ไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะ



และพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่
อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) 
ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูง
มาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิว
ทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้ าตาล “สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน” (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยูใ่กล้
กบั สถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน ้ าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุ
ร้าย ท่ีจะมาโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกบัเหล่าหมีก็
สามารถเขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ “กรงมนุษย์” ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผ่านไปมา ท่านจะไดย้ินเสียงและ
ไดก้ล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเลก็ๆนอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กบันกัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมี
อีกดว้ย …อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สีน ้ าตาลพนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากใน
ปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้ าตาลน้ีถือ
เป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ยพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ทีพ่กั : YUTORIRO TOYAKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ี่ ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต 
– อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ– ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ...ถึงเมือง                   
“โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส น าท่านแวะชม “คลอง
โอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงั
ท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทาง
ของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อกโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ี 



โอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบใหก้บัเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นาที 
และจะพน่ไอน ้ าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระใหท่้านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั 
... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ต่ืนตากับ
เคร่ืองประดบั และตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนกั หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระ
ใหท่้านได ้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโก
แลต็” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแลต็จากประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์ลยก็วา่ได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการ
จดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ
เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญ่ีปุ่นซ่ึงได้รับค า
แนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงั
เมืองของอเมริกา 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สญัลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปด
เหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และ
สร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์
ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ... น าท่าน
ผา่นชม “หอนาฬิกาโบราณ” สญัลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโร ซ่ึง สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัถือวา่เป็น
สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ทานุกิ โคจิ” ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ท่ีมี
ความยาวกวา่ 900 เมตร กบัร้านคา้มากมายนบั 200 ร้าน ท่ีใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ อยา่งจุใจ อาทิเช่น ร้านสินคา้ 
98 เยน ร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอาง
ร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไต์ลธี์มพาร์ค ‘ราเม็ง รีพบัลิค ซปัโปโร’ ท่านจะสามารถล้ิม
รสราเมงช่ือดงัจากทัว่ฮอกไกโดไดท่ี้น้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC 
CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิชิโตเซ่” 

0955 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

    
 

อตัราค่าบริการ    เดินทางวนัท่ี 19-23 เมษายน  
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 37,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

 
 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.- บาท    
          ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 



6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั
สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วีซ่า
ไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้ งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ   
 

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 ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน 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 โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 



11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง… 


