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*** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลขาปูยกัษ ์ณ โรงแรม 

ใหท่้านรบัประทานอย่างจุใจ *** 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
19 – 23 กนัยำยน  

29,900.- 26 – 30 กนัยำยน  

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง –สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (23.55-08.40)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – อุทยำนแห่งชำตไิดเซ็ทสึซัง – 
น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว -  

 
HOTEL 

SOUNKYO  MOUNT VIEW 
HOTEL  OR  SIMILAR 

3 
โซอุนเคยีว - สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ – ซัปโปโร – มหำวทิยำลยัฮอกไกโด 
(ชมใบไม้เปลีย่นสี) – หอนำฬิกำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดริ –           
ช้อปป้ิง ซึซึก ิโนะ – ซัปโปโร 

  - 
SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 
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วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)  

       2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3  

(น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน และขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจำกต้องเป็นไปตำมระบบของ 
สำยกำรบิน หำกต้องกำรซ้ือเพิ่มต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเพิ่ม) 

 
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 
 
 
 
 
 
 
 

 

     2355 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X  เทีย่วบิน XJ 620 
มบีริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน ำ้อดัลม, น ำ้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ)  

 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง  ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – อุทยำนแห่งชำติไดเซ็ทสึซัง – น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

0840 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

4 
ซัปโปโร - โรงงำนช็อกโกแลต็  - โอตำรุ - คลองโอตำรุ –  พิพิธภณัฑ์
เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ - ช้อปป้ิงมติซุยเอ้ำท์เลต 

 - - 
AIR TERMINAL CHITOSE 
HOTEL OR  SIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 


✈ - -  
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น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาของ ฮอก
ไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 2ชัว่โมง)... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ 

“หมู่บ้ำนรำเม็งแห่งอำซำฮีกำว่ำ” ศูนยร์วมร้านราเมง็ติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด  ... หมู่บา้น
แห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมง็ท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเม็งของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพ่ือสืบทอดมรดกทาง
ปัญญาท่ีถ่ายทอดกันมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือก ล้ิมลองรสชาติของราเมง็ร้านเด็ดตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน  

        เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมง็ ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1) 

     

 หลงัอาหารน าเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” หมู่บา้นเล็กๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูง เป็นแหล่งน ้าแร่ออนเซน
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของญ่ี ปุ่นและยงัอยู่ในเขต “อุทยำนแห่งชำติไดเซ็ทสึซัง” ซึ่งเป็นอุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 
ครอบคลมุพืน้ท่ี ของ 4 เมืองบนเกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ทางใตข้องอาซาฮีกาว่า คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟุราโน่ 
ใน ช่วงฤดูใบไมร่้วง บริเวณน้ีนบัว่าเป็นจุดแรกๆ ของญ่ีปุ่นท่ีใบไมจ้ะเร่ิมเปล่ียนสี ทัว่ทั้งอุทยานจะเต็มไปดว้ยสีสันของ
ใบไมท่ี้พากนัเปล่ียนสี อวดความสวยงามของธรรมชาติ โดยจะเร่ิมเปล่ียนสีจากบริเวณยอดเขาก่อนไล่ลงมาเร่ือยๆ ท่าน
จะไดเ้ห็นสีสันท่ีเป็นทั้งสีแดง สีส้ม สีเหลืองทอง สลบักบัสีเขียวของตน้ไม ้ท่านจนจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนั
งดงามดัง่ภาพวาด ดว้ยทิวทศัน์ท่ีแสนงดงามน้ี ท  าให้ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีเกาะฮอก
ไกโด นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้ าพุร้อนอยู่กว่า 10 แห่ง เช่น น ้ าพุร้อนโซอุนเคียวออนเซน เป็นตน้ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้
สัมผัสบรรยำกำศสุดแสนจะสบำยเป็นช่วงที่อำกำศก ำลังดี ไม่ร้อนและไม่หนำวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่ง
แต้มควำมงดงำมของใบไม้นำนำพันธ์ุที่เร่ิมเปลี่ยนสีไม่ว่ำจะเป็นสีแดง สีน ้ำตำล สีเหลืองของใบเมเป้ิล ที่คละกันไป
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ตำมแต่ละสำยพันธ์ุซ่ึงเป็นควำมสวยงำมและเป็นสีสันของเมืองทีดู่หลำกหลำยอำรมณ์ ทีห่ำชมได้ในแถบเอเชียและควำม
สวยงำมน้ันไม่แพ้ทำงยุโรปเลยทเีดียว  

จากนั้นน าท่านแวะชมความงามของ “น ้ำตกกงิกะ” หรือ “น ำ้ตกแม่น ำ้สีเงิน”  มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน ้าท่ี
ไหลลงมาจากหน้าผา   นั้นมีลกัษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเส้นดา้ยสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกนั
นักมีอีกหน่ึงน ้ าตก “น ้ำตกริวเซย์” หรือ “น ้ำตกดำวตก” มีขนาดความสูง  90 เมตร เน่ืองจากน ้ าตกท่ีไหลออกมาจาก
ชะง่อนผานั้นเม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัได้
ช่ือว่าเป็นน ้าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้าแข็ง ... อิสระให้ท่าน
เท่ียวชมไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั                                                                                             

      ค  ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไขเ้จ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่  

 

วนัทีส่ำม  โซอุนเคยีว - สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ – ซัปโปโร – มหำวทิยำลยัฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลีย่นสี)  – หอนำฬิกำโบรำณ – 
สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปป้ิง ซึซึก ิโนะ – ซัปโปโร  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

      

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ช่ือว่าเป็นหลังคา                  
ของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น ...  เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อำ
ซำฮียำม่ำ” เป็นสวนสัตวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธุ์ รวมไปถึงสัตวท่ี์อาศยัอยู่ใน
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โซนขั้วโลก ... น าท่านต่ืนตากบั “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตวใ์ห้ท่านได้บนัทึกภาพอย่างใกลชิ้ด
กบัเจา้เพนกวินและอุโมงคใ์ตน้ ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวินว่ายน ้ าไดอ้ยา่งใกลชิ้ดถึง 360 องศา ... “หมขีำวขั้วโลก” ท่ีเดิน
อวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ำแดง” ... 
เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน” และ “ฝูงสุนัขจิง้จอก” ... นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัสัตวพ้ื์นเมืองหายาก
อีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยีย่ว และสิงโตทะเล  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

      

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5  ของญ่ี ปุ่ น 
ผงัเมือง ซัปโปโร มีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บค า
แนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตามพ้ืนฐานการวาง
ผงัเมืองของอเมริกา ... น าท่านเดินทางสู่ “มหำวทิยำลยัฮอกไกโด” แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ เร่ืองใบไม้เปล่ียนสี ซ่ึงยงัไม่
ค่อยเป็นท่ีรู้จกักนัเท่าไหร่นกั มหาวิทยาลยัฮอกไกโด โด่งดงัเร่ืองตน้แปะก๊วยท่ีปลูก เอาไวก้ว่า 70 ต้น  เลียบถนน
ยาว 380 เมตร เม่ือมองข้ึนไปบนทอ้งฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) ...                
น าท่าน ผา่นชม “หอนำฬิกำโบรำณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโร ซ่ึง สร้างข้ึนตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน นอกจากน้ี                
ยงัถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บ
การอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย... 

 จากนั้น ท่านสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือ
และทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12  บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี
งดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ ซปัโปโร ดา้นทิศตะวนัออกของสวนโอ
โดริ เป็นท่ีตั้งของทีวีทาวเวอร์ซปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมี จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ี
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90  เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟ
ประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของ ซปัโปโร(ไม่รวมค่ำเข้ำชม)... 
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 อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า  4,500 ร้านให้ท่านได ้เลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน 
Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนใน  ซัปโป
โรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเมง็ซ่ึงแหล่งท่ีข้ึนช่ือ คือ “Ramen Yokocho” หรือท่ีคนไทย   รู้จกักนัดี                           
ในช่ือว่า “ตรอกรำเม็ง” ศูนยร์วมร้านราเมนท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตไดว้่าร้าน
ไหนอร่อย จากจ านวนคิวของลูกคา้ท่ีรออยู ่... 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ*** 

  ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร - โรงงำนช็อกโกแลต็  - โอตำรุ - คลองโอตำรุ –  พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจ ิ-มติซุยเอ้ำท์เลต 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

      

น าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินค้าข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ “โคนม” 
คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต”  มีรสชาติดี
เยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์ลยก็ว่าได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์
การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือก
ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ ... น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... 
ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและ ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
ของญ่ีปุ่น ... 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ*** 
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 ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ...                              
น าท่านแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920  
ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า                          
ในตัว เมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริ เวณปาก อ่าวให้ ท่ าน เดิน เล่น  พร้อมถ่ ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคาร                                        
เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แล้วน าท่านเดินสู่  “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปป้ิง                        
ส าคัญของเมืองตั้ งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ                       
“นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้ งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ  ยงัเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนม                                 
แสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เค้กและขนมอันเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย                          
ของท่ีระลึก  และร้านอาหาร  ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศยั  ... จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ                         
“นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนนาดา มอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที  และ จะพ่นไอน ้ าออกมา                     
ทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั ... พร้อมน าท่านช่ืนชม
ความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่ง                                   
ท่ีท  ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก ... ห รือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ                                  
ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ด้วยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได้  
“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น... 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุย เอำท์เลท็” เอาทเ์ล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต่์างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคาพิเศษท่ีมี ให้เลือก
ถึง 130 ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบ
รนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดงัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิการ รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach,  Ralph Lauren, Seiko, Folio 
Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 
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*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรม้ือเยน็อิสระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ 
*** 

ทีพ่กั : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

 

 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่”  

0955 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X  เทีย่วบิน  XJ 621 

1510 ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ  เดินทางวนัท่ี 19-23 , 26-30 กนัยายน  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 29,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

     *** ไม่มีรำคำเด็ก *** 
 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,000 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น*** 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  
(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ หวัหนา้ทวัร์และพนกังานขบัรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป  
หากบริการดี น่ารัก สามารถเพ่ิมให้เป็น  ก าลงัใจ  ในการท างานได ้

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

5. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน ✓ ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 15,000.- บำท    
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✓ ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 
 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

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. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้ว ี

ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ   

 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 
 


