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   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
สนามบนิชโิตเสะ-เมอืงอาซาฮคีาวา่-หมูบ่า้นราเมง 
พพิธิภัณฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน-ออิอน-เมอืงอาซาฮกีาวา่ 

 
  

ASAHIKAWA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha-โนโบรเิบ็ตส ึ
หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิภเูขาโชวะชนิซนั(ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า) 

ทะเลสาบโทยะ 
   

TOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
บอ่น ้าฟคุดิาช-ิเมอืงโอตารุ–คลองโอตารุ–พพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้-
พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ีดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงทานูกโิคจ ิ

**เมนูพเิศษ ป้ิงย่าง+ขาป3ูชนดิ**   
   

TMARK HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 
ซปัโปโร–ตกึรัฐบาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–โรงงานชอ็คโกแลต           
อชิยิะ (ชมภายนอก)–ตลาดปลานโิจ-ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ชอ้ปป้ิง JR STATION 
   

TMARK HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิดอนเมอืง  
  

 
 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วเต็มทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

- หนาวสดุข ัว้ไปกบัอณุหภมู ิ– 41 องศา ณ พพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน 

- ต ืน่ตากบั “เนนิเขาแหง่พระพทุธเจา้” 

- ถา่ยรปูเก๋ๆ  คูก่บั หบุเขานรก “จโิกกดุาน”ิ ทีโ่นโบรเิบตส ึ

- เก็บภาพสวยงาม ชตัเตอรก์นัรวัรวั กบั “คลองโอตาร”ุ  

- ชมอาคารนา่รกัสดใส มกีมิมคิ ที ่“โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ”  

- ชอ้ปป้ิง ดวิต ี ้ฟร ี& ยา่นทานกู ิโคจ ิและ JR SAPPORO STATION 

- ผอ่นคลายสบายๆกบัออนเซ็นในโรงแรม 1 คนื 

- อิม่อรอ่ย กบัเมนพูเิศษ ขาป ู3 ชนดิ !! 
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Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 

 20.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4   เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

  (XJ)โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

    23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่XJ620 **  [ บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง ] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยแอรเ์วย ์ เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 ส าหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชโิตเสะ-เมอืงอาซาฮคีาวา่–หมูบ่า้นราเมง–พพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน–ออิอน 

เมอืงอาซาฮกีาวา่ 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่ (Asahikawa)  ทีต่ัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็น

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงซปัโปโร .. พาทกุทา่นไปยัง  หมูบ่า้นราเมน (Ramen Village) ) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ1ชัว่โมง) ซึง่เมอืงแหง่นี ้มปีระวตัศิาสตรก์ารท าราเมน มาอยา่งยาวนาน นับตัง้แตย่คุหลงัสงครามโลก

ครัง้ที ่2   และมนี ้าซปุแบบฉบับของตัวเอง โดยหมูบ่า้นราเมน ถอืก าเนดิมาในปี 1996  เพือ่ใหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วได ้

เขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้นราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที ่

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ.หมูบ่า้นราเมง (เลอืกลิม้รสราเมงชือ่ดงั ตามอธัยาศยั) 

บา่ย หลงัจากนัน้  น าทา่นเดนิทางไปยัง  เมอืง คามกิาวา่ 

 ชว่งบา่ย  ไปเขา้ชม พพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน ( KAMIKAWA  ICE PAVILLION ) ใหท้า่นไดส้มัผัสความ

สวยงาม วจิติรตระการตา ของน ้าแข็งแกะสลัก และหนิงอก หนิยอ้ยทีเ่ป็นน ้าแข็ง ซึง่ในตัวอาคารจะรักษาอณุหภมูเิอาไว ้

ที ่-20 องศา และมกีารจัดแสดง หนิงอก หนิยอ้ย ซึง่เกดิจากน ้าแข็ง และกวา่จะจับตัวเป็นหนิยอ้ยดัง่ทีเ่ห็นในภาพ ก็จะ

ใชเ้วลากวา่ 10 ปี และจุดทีน่่าชมทีจ่ดุก็คอื มมุทีเ่ราจะสามารถทีจ่ะทดสอบใชช้วีติในหอ้ง -41 องศา และเป็นหอ้งที่

หนาวทีส่ดุของสถานทีแ่หง่นีอ้กีดว้ย ...หลงัจากนัน้ พาทกุทา่นไปยัง ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ ( AEON MALL 

ASAHIKAWA )  หา้งดงัทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ขนาดใหญ ่  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่  ณ.ออิอนมอลล ์  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

 เนนิแหง่พระพทุธเจา้ Hill of the Buddha – โนโบรเิบ็ตส ึ– หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ– ภเูขาโชวะชนิซนั

ภเูขาไฟอสู ุ(ไมร่วมคา่ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ  

ชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ท าการเชค็เอาท ์.. และตรวจสอบสมัภาระ 
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 ออกเดนิทางสู ่ เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น 

ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนกิชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพ

รติซเ์กอรท์ีถ่อืวา่ทีส่ดุรางวัลของสถาปนกิ โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 

เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตัน พื้นทีท่ีล่อ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันงดงาม โดยเฉพาะ

ในชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์ านวนกวา่ 150,000 ตน้ลอ้มรอบรูปปัน้พระพุทธรูป ซึง่เป็นการผสมผสาน

ทีล่งตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมทีม่นุษยส์รา้งขึน้กับความงดงามจากธรรมชาต ิมองดแูลว้ประหนึง่เป็นผลงานศลิปะชัน้เอก

ทีห่าดูไดเ้ฉพาะทีน่ี่เท่านัน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึ่งของ

ญีปุ่่ น มชี ือ่เสยีงดา้นออนเซ็น เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิง่ น าทา่นชม หุบเขา

นรกจโิกกุดาน ิ เกดิจากภูเขาไฟทีย่ังไม่ดับก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี ่   

น่าชม   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทาง สู ่ภูเขาโชวะ ชนิซนั ซึง่เป็นหนึง่ในภูเขารุ่นใหม่ของประเทศญีปุ่่ น  มคีวามสงู 290 เมตร

โดยประมาณและ ม ีภูเขาไฟอูสุ ( Mt.Usu ) อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกัน  ซึง่เป็นภูเขาไฟทีใ่กลก้ับทะเลสาบโทยะ 

(Lake Toya)  ในอดตีเคยระเบดิมาแลว้ 4 ครัง้ในรอบ 100 ปี และครัง้ลา่สดุทีม่กีารปะทนัุน้ เกดิขึน้ในปี 2000   
 

**  ทา่นสามารถจา่ยเงนิเพือ่ น่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้ไปชมทศันียภาพบนภเูขาไฟอสูไุด ้  

และหากมองจากบนนัน้ลงมาทา่นจะเห็นววิของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามทีส่ดุ ** 
 

 หลงัจากนัน้  แวะไปถา่ยรูปกับ  ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya ) เป็นทะเลสาบขนาดใหญรู่ปวงกลม มเีสน้รอบวงยาว

ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟอสูรุะเบดิ ตัง้อยูใ่กลก้บั ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบ

แหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไมแ่ข็งตัวในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิเลน่ ป่ัน

จักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์อนังดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คอื เกาะนากาจมิะ (Nakajima 

Island) สามารถลงไปเดนิเลน่ได(้ยกเวน้ฤดหูนาว) และในชว่งไฮทซ์ซีัน่ ประมาณเดอืนเมษายน-ปลายเดอืนตลุาคม จะ

มกีารจดุพลใุนเวลา 20:45 ของทกุๆคนื . 

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รบัประทานอาหารค า่ ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน ัน้ใหทุ้กทา่นผอ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น (Onsen) 
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Day 4 

บอ่น า้ฟคูดิะช ิ– เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงทานูก ิโคจ ิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ท าการเชค็เอาท ์.. และตรวจสอบสมัภาระ  

ออกเดนิทางสู ่ บ่อน า้ฟูคดิะช ิซึง่มนี ้าพุธรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนเขาโยเทย์ 

กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000 ตันตอ่วัน ซึง่เป็นน ้าแร่บรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟโดยตรง ใหท้า่นได ้

ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอ่งน ้าตก สะพานไม ้และสวน โดยมภีูเขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลัง 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมืองท่าทีม่ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของ

บา้นเรือนนั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตีเมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท า

การคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป  อสิระใหท้่านเดนิชม

ความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอ

ตารุ เป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็น

เสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลอง

ครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดังต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดง

จงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของ

ทีร่ะลกึน่ันเอง จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบตา่งๆ จงึท าใหเ้ครือ่งแกว้

ทีอ่อกมามรีูปแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน  น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่ง

ดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่อง

ดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

หลังจากนัน้ น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE  ตอ่จากนัน้ ไปที ่ยา่นทานุกโิคจ ิ  

( Tanuki Koji ) เป็นย่านชอ้ปป้ิงโดยสรา้งหลังคาคลมุยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 

บล็อก) จนถงึแม่น ้า Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ ขนม ของเลน่ เครือ่งส าอาง 

ช็อคโกแลต เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกวา่ 

100 ปี ตัง้แต ่1873  ปัจจุบันมกีารจัดเทศกาลต่างๆ เชน่ เทศกาลทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดับ

ประดาไปดว้ยไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร **เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**   

เขา้สูท่ ีพ่กั ...  TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่   
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Day 5 

ซปัโปโร – ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร – หอนาฬกิา – โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ (ชมภายนอก) 

ตลาดปลานโิจ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – ชอ้ปป้ิง JR STATION  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าทา่นชมดา้นนอกของ ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโรเริม่กอ่สรา้ง  

  เมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่  

  2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผา่น 

  การใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะ 

  ซอ่มแซมใหมห่ลงัจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่ม่กีแ่หง่จงึ  ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิาง

วฒันธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.   2512 จากนัน้ น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโป

โร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก ่  และเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแหง่

หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่   พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไก

โด แตไ่ด ้   ปรับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่

พ.ศ.2424    จนถงึปัจจุบนัก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความ

เกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่ับ   เมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมที ่  ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซึง่เป็นแหลง่ผลติ

ชอ็กโกแลตทีม่ ี  ชือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้ช็อกโกแลตตา่งๆและทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแด่

คนรัก  (ShIroi Koibito) ซึง่เป็นช็อกโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีเ่ลยทเีดยีว หรอืเดนิถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบ

  ทีต่กแตง่ดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลย์โุรป นอกจากนี้ทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้จากนัน้น า

  ทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลานโิจ ตลาดกลางขายสง่เมอืงซปัโปโร เป็นตลาดทีไ่ดรั้บความนยิมซึง่สามารถลองลิม้ชมิรส

  ขา้วหนา้อาหารทะเล หรอืซชูทิีใ่ชอ้าหารทะเลสดๆ ทีเ่พิง่ซือ้มาในตอนเชา้จากสถานทีต่า่งๆ ในฮอกไกโดอยา่งเต็มที ่ปู

  ทีเ่รยีงรายอยูห่นา้รา้นไดรั้บความนยิมทีส่ดุเพือ่เป็นของฝากจากทะเล ขอเชญิดืม่ด า่ไปกับความอร่อยทีม่เีฉพาะในตลาด

  เทา่นัน้ 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดปลานโิจ 

  หลงัจากนัน้ น าทา่นชม ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอกไกโด 

  ของศาสนาชนิโต ทีส่รา้งตัง้แตปี่ 1871 ซึง่แตเ่ดมิศาลเจา้นีม้ชี ือ่วา่ศาลเจา้

  ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดตา่งใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาก เพราะเชือ่กนั

  วา่เป็นทีส่ถติของเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปก 

  ปักษ์รักษาชาวเมอืงบนเกาะมาตัง้แตย่คุบกุเบกิดนิแดนแหง่นี ้ดงันัน้คน 

  ทอ้งถิน่จงึนยิมไปสกัการะไมข่าดสาย เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ  จากนัน้ 

  ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นเดนิทางมาถงึ   JR Sapporo Station  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเดนิเลน่ไปกบัหา้งสรรพสนิคา้ ที่
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  สะสมอยูม่ากมาย เชน่ STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU  และ  ESTA  ทีเ่ปิดตอ้นรับใหท้กุ

  ทา่นไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิมอืกลบับา้นกนัแบบไม่ยัง้ .. 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่  ตามอธัยาศยัที ่JR Station  

เขา้สูท่ ีพ่กั ...  TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

Day 6 

สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชนิชโิตเสะ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ  .. ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กส ์  เทีย่วบนิที ่  XJ 621 

15.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมอืง   กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 

 

**************************************************************** 
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** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

HOKKAIDO SUMMER WOW WOW 6D4N 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น  

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

จอยแลนด ์

10-15 เมษายน 61 
** สงกรานต ์** 

47,900 47,900 46,900 8,900 37,900 

13-18 เมษายน 61 
** สงกรานต ์** 

49,900 49,900 48,900 8,900 39,900 

19-24 เมษายน 61 36,900 36,900 35,900 8,900 26,900 

24-29 เมษายน 61 36,900 36,900 35,900 8,900 26,900 

26 เมษายน-01 พฤษภาคม 
** วันหยดุแรงงาน **  

37,900 37,900 38,900 8,900 27,900 

01-06 พฤษภาคม 61 
** วันหยดุแรงงาน ** 

37,900 37,900 38,900 8,900 27,900 

03-08 พฤษภาคม 61 36,900 36,900 35,900 8,900 26,900 

08-13 พฤษภาคม 61 
** วันหยดุพชืมงคล ** 

34,900 34,900 33,900 8,900 24,900 

10-15 พฤษภาคม 61 
** วันหยดุพชืมงคล ** 

34,900 34,900 33,900 8,900 24,900 

05-10 มถินุายน 61 32,900 32,900 31,900 8,900 22,900 

07-12 มถินุายน 61 32,900 32,900 31,900 8,900 22,900 

12-17 มถินุายน 61 32,900 32,900 31,900 8,900 22,900 

14-19 มถินุายน 61 29,900 29,900 28,900 8,900 19,900 

19-24 มถินุายน 61 32,900 32,900 31,900 8,900 22,900 

21-26 มถินุายน 61 32,900 32,900 31,900 8,900 22,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-CTS XJ02 SUMMER WOW 6D JUN18-XJ-W43 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เที่ยว 
   Quiet Zone Seat      500 / เที่ยว 
   Lagroom Seat       1,400 / เที่ยว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  

    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,400/เที่ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   
  
2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง  

ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั    

จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ ชโิตเสะ 350.- 550.- 1490.- 

 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ /ชโิตเสะ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /

เทีย่ว 
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เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ ** 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั     

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


