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วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 

[XJ620 23.55-08.40+1] 
วนัท ี2 สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– หบุเขา
นรกจโิกกดุาน-ิภเูขาไฟโชวะ –ซปัโปโร– ชอ้ปปิง 
ทานกุโิคจ ิ
วนัท ี3 รา้นของฝากทรีะลกึ  – เลอืกซอืผลติภณัท์
ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลอง
โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คิ
ตาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– มติชุยเอาเลต้ท ์
บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ 
วนัท ี4 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ทําเนยีบรฐับาลเกา่
ออกไกโด – ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร - 
ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง – ออิอน มอลล ์ซปัโปโร ่– 
ชอ้ปปิง JR TOWER 
วนัท ี5 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ621 09.55-15.10] 

 HOKKAIDO 

นนัโกจ้รงิ จรงิ 

5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
เอ็กซ ์[XJ] 
เดนิทาง:  พฤษภาคม-กนัยายน 

ราคาเรมิตน้เพยีง 26 ,900.- 

HILIGHT  
 
ชมความสวยงามของหบุเขานรกจโิกกดุาน ิ

ชอ้ป ชมิ ชวิ คลองโอตาร ุทแีสนโรแมนตกิ 

ชอ้ปปิงเต็มอมิไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุโิคจ ิ

ซูซูกโินะ ออิอน มติชุยเอาเลต้ท ์

เมนูป ู3 ชนดิแบบไมอ่นั พรอ้มนาํจมิรสเด็ด 

เทยีวเต็มทกุวนัไมม่วีนัอสิระ 

พกั Sapporo 3 คนืเต็ม 

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 02 – 06 มถินุายน  2562 26,900.- 

วนัท ี 16 – 20 มถินุายน  2562 26,900.- 

วนัท ี 07 – 11 สงิหาคม  2562 32,900.- 

วนัท ี 11 – 15 สงิหาคม  2562 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 32,900.- 

วนัท ี 14 – 18 สงิหาคม  2562 32,900.- 

วนัท ี 25 – 29 สงิหาคม  2562 29,900.- 

วนัท ี 28 – 01 กนัยายน  2562 32,900.- 

วนัท ี 08 – 12 กนัยายน  2562 29,900.- 

วนัท ี 11 – 15 กนัยายน  2562 32,900.- 

วนัท ี 18 – 22 กนัยายน  2562 32,900.- 

วนัท ี 22 – 26 กนัยายน  2562 29,900.- 

วนัท ี 25 – 29 กนัยายน  2562 32,900.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสุวรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา 
โรงแรมที

พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1]    

 

2 
สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิก
กดุาน-ิภเูขาไฟโชวะ –ซปัโปโร– ชอ้ปปิง ทานุกิ
โคจ ิ

✈ 🍽 อสิระ 
T MARK 
HOTEL 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

รา้นของฝากทรีะลกึ – เลอืกซอืผลติภณัทข์อง
ฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลองโอ
ตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–โรงเป่าแกว้คติาอิ
ช ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– มติชุยเอาเลต้ท ์
บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ 

🍽 🍽 🍽 

T MARK 
HOTEL 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ทําเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด 
– ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร - ตลาดปลา
ซปัโปโรโ่จไง – ออิอน มอลล ์ซปัโปโร ่– ชอ้ปปิง 
JR TOWER 

🍽 อสิระ อสิระ 

T MARK 
HOTEL 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ621 09.55-15.10] ✈   
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วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1] 

20.00 น. นัดพบกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสาย
การบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ620 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง]  
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3  
(ฟรนํีาหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

วนัท ี2 
สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– ภเูขาไฟโชวะ – 
ซปัโปโร – ชอ้ปปิง ทานุกโิคจ ิ[- / L / -] 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น นําท่าน
ผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และเมอืรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุก
ท่านไปขนึรถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตาม
เวลาของญปีุ่ น ซงึเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัวโมง เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของเกาะฮอกไกโด หบุเขานรกจิ
โกกดุาน ิ(Jigokudani) หรอืเรียกอกีอย่างว่า “หบุเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาต ิ
Shikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทเีรยีกว่าหุบเขานรกนัน เพราะทนีมีทีังบ่อโคลนและ
บ่อนํารอ้นทีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัวบริเวณทีมีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึนมาอยู่
ตลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งกําเนดินําแร่และออนเซนทมีชีอืเสยีงทสีุดบนเกาะฮอกไกโด 
ทางเขา้หุบเขาจะมสีัญลักษณ์เป็นยักษ์สแีดงตัวใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับเป็นยักษ์ทคีอย
คุม้กันภยัใหผู้ม้าเยอืนดังนันทุกบรเิวณพนืทขีองทนีไีม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทรีะลกึหอ้งนํา
จะมป้ีายตา่งๆทมีสีญัลักษณ์รปูยักษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

 
ชมดา้นลา่งภูเขาไฟโชวะ (Showa shinzan) ซงึมอีนุเสาวรียบ์ุรุษไปรษณียผู์ค้น้พบ
ความเคลอืนไหวและการเกดิขนึมาใหม่ของภูเขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 
ภเูขาไฟนอ้งใหมท่เีกดิจากการสนัสะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซงึระเบดิปะทุตดิต่อกันนาน
ถงึ2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังทเีห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะ
เป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทรีะลกึ 

 

ชอ้ปปิงถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปปิงเก่าแก ่ทเีปิดใหบ้รกิารยาวนาน
กว่า 100 ปี จุดเดน่ของยา่นนีคอืการสรา้งหลังคาทคีลุมทัวตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก 
พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปปิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนียังมรีา้นคา้มากถงึ 200 
รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ1กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทีังเสอืผา้และรองเทา้แบรนดดั์งอย่าง 
Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทจีะพลาดไมไ่ดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ที
ทุกอยา่งราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทมีขีายทุกอย่างตังแต่เครอืงใชไ้ฟฟ้าไปถงึ
เครอืงสําอางคใ์นราคาทถีูกจนน่าตกใจหรือถา้เดนิจนหมดแรงทนีีก็มรีา้นอาหารดังๆหลาย
รา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ ทานกุโิคจ ิ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก T MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
วนัท ี3 รา้นของฝากทรีะลกึ  – เลอืกซอืผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต 

– โอตาร ุ- คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- 
รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– มติชยุเอาเลต้ท ์– บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ  
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[B / L / -] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

รา้นจําหนา่ยของฝากของทรีะลกึ ทอียูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลด
ราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ภายในรา้น 

 

แวะซอืของฝากท ีโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลติช็อค
โกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไป
ดว้ยสวนดอกไม ้ซงึม ีช็อคโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีคอื Shiroi Koibito ซงึมคีวามหมาย
ว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นทที่านรักทาน หรือว่าซอื
เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นได ้

 

เดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ (Otaru) เป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตาร ุ
(Otaru Canal) ทมีคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมี
โกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีสรา้งเมอืปี 1923 
โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง 
แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือกี
ครงึหนึงไวเ้ป็นสถานทีท่องเทยีว โดยมกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิ
เทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย 

 

ชม นาฬกิาไอนําโบราณ สไตลอั์งกฤษทเีหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน นาฬกิานี
จะพ่นไอนํา มเีสยีงดนตรดัีงขนึทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา 

 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็นหนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีดุของ
พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นสถานที
สําคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา
ยาวนาน โดยในอดตีนันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แตปั่จจุบันนี
เป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทน ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น
โรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุ โดยก่อตงัขนึตงัแต่ปี 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทมีี
อยูม่ากมาย และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของโรงงานแหง่นีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอล
แกว้นันเอง นอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทยีวดว้ย 

 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการตู์นแมวชอืดัง คติต ี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศัย 
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แหล่งชอ้ปปิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ 
Outlet mall ขนาดใหญ่ทสีดุในฮอกไกโด ตังอยู่ทเีมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิ
ตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทางทไีปยัง สนามบนิชโิตเซ ่เปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืนเมษายน ปี 
2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหาร
ขนาดใหญ่จุ 650 ทนัีง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พืนเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถนิประจํา
จังหวัดฮอกไกโด 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ รา้นอาหาร 
** พเิศษสดุๆ กบัเมนปููสดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่นั ** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก  T MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี4 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด – ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืง

ซปัโปโร - ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง – ออิอน มอลล ์ซปัโปโร ่– ชอ้ปปิง JR 
TOWER [B / - / -] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนีตังอยู่ทซัีปโปโร เป็นศาลเจา้
ศาสนาพุทธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทมีคีวามเกา่แก่แห่งหนึงในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้ง
ขนึในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกียวขอ้งผูกพันกับวิถีชีว ิตของชาวฮอก
ไกโดอย่างลึกซึงเริมตังแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึ
บุน พิธีสมรสและอืนๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ทีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอก
ป่ามาเยียมทักทาย และจะคราครําไปดว้ยนักท่องเทียวทีมาชมดอกซากุระและดอก
บ๊วยซงึจะบานสะพรังพรอ้มๆ กันเมือฤดูใบไมผ้ลิมาเยือน 

 

ชมทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Farmer Hokkaido Governing Office Building) 
เรมิก่อสรา้งเมือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิา ทีเลียนแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทใีชอ้ฐิมากกว่า2.5 ลา้นกอ้น
เป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชร่ิา ตกึนีผ่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปี
และไดย้า้ยไปททํีาการหลังใหมเ่ป็นตกึใหมท่นัสมัยสงู 10 ชันตังอยูท่างดา้นหลังตกึเกา่ แต่
ความงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบูรณะซอ่มแซมใหมห่ลงัจากถกูไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ.2454 แต่
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีห่ง จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนให ้
เป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปี พ.ศ. 2512 

 

ผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตังอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตกึสงู
สมัยใหม่ เป็นหอนาฬกิาทเีก่าแกม่ากและเป็นอกีสัญลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซัปโปโรอกี
แห่งหนงึ สรา้งตงัแต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแต่ได ้
ปรับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยัง
สามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่อียู่คูก่ับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขนึ
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสีาํคญัอกีแหง่หนงึของเมอืงซัปโปโร 

 

ตลาดซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร
กว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร (Sapporo’s Central 
Wholesale Market) เป็นหนงึในตลาดทใีหญ่ทสีดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจําหน่ายอาหาร
ทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์
ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่
แพงมากนัก 

  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 
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ออิอน มอลล ์ซปัโปโร (Aeon mall Sapporo) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมอืงซัป
โปโร อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้าม
ฤดกูาล และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กัน 

 

JR TOWER แหล่งทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิง 
เช่น รา้น BIC CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์
,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชันวัยรุ่นอนืๆ อกีมากมาย นอกจากนันบนชนั 10 
ของตกึ ESTA ยังม ีพพิธิภณัฑร์าเมน เป็นแหลง่รวมราเมนชอืดังทวัทังเกาะฮอกไกโด มา
อยู่รวมกันทนีี ใหนั้กท่องเทยีวทชีนืชอบราเมนไดล้มิรสชมิราเมนจากเมอืงต่างๆ ไดอ้ย่างจุ
ใจ 

  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก T MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ621 09.55-15.10] 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 ทําการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเซะ 
09.55 น.  นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีXJ621 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : HOKKAIDO นนัโก ้จรงิ จรงิ 5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

02 ม.ิย. – 06 ม.ิย. 62 26,900 26,900 26,900 25,900 20,900 7,900 

16 ม.ิย. – 20 ม.ิย. 62 26,900 26,900 26,900 25,900 20,900 7,900 

 07 ส.ค. – 11 ส.ค. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

 11 ส.ค. – 15 ส.ค. 62 
(วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

 14 ส.ค. – 18 ส.ค. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

 25 ส.ค. – 29 ส.ค. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 

 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

 08 ก.ย. – 12 ก.ย. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 

 11 ก.ย. – 15 ก.ย. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

 18 ก.ย. – 22 ก.ย. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

 22 ก.ย. – 26 ก.ย. 62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 

 25 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดั

หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ค่านําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ
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บนิไทย มกีารปรบัลดนําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน  
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 
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