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ก าหนดการเดินทาง ราคา 

19 – 23 เมษายน 

**วนัสงกรานต*์* 

37,900.- 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

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

2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากรุะ) – โม

โตมาชิ – อาคารโกดังอฐิแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) -  

SMILE HOTEL 

HAKODATE 

3 ตลาดเช้า – อทุยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากรุะ) – ภูเขาไฟอสึุซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – 
ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) – ออนเซน  

   
(HOTEL) 

YUTORIRO TAYAKO 

HOTEL 

4 
ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่อง

ดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต็ – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ – ช้อปป้ิง สถานีซัป
โปโร 

  - 
PREMIER HOTEL 

CABIN SAPPORO 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 


✈ 
- -  
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วันทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

       1900 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคานเ์ตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเ ชี ย เอ็กซ์”พบกับเ จ้าหน้าที่ที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3  

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลอืกทีน่ั่งบนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน  

หากต้องการซื้อเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 

  *** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังนั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อน

เวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 

 

 

 

 

2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 620 

มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วันทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากรุะ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอฐิแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ ‚เมืองซัปโปโร‛ ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การศึกษา และการเมืองการปกครองของ

เกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 
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นาํท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อนํ้าพุร้อนประจาํภูมิภาคฮอกไกโด เพ่ือนาํท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี  “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขา
นรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อนํ้าร้อนโนโบริเบทสึ เป็นบ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนั ซ่ึงเกดิจากความร้อนใต้พิภพ

เผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวยพุ่งข้ึนมารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่ง อิสระใหท่้านไดเ้ดินชม และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “เมืองฮาโกดาเตะ” เป็นเมืองท่ีอยู่ทางด้านทศิใต้ของเกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสดุจนได้ช่ือวา่เป็นประตูสู่ฮอกไกโด นอกจากนี ้

ยงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานกนัระหวา่งวฒันธรรมญ่ีปุ่ นและตะวนัตก... เพ่ือน าทา่นเดินทางสู ่“หอคอยโกเรียวคาคุ” (GORYOKAKU TOWER) หอคอยเกา่ท่ี

สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกเรียวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาไดมี้การพฒันากลายเป็นหอคอยท่ีทนัสมยั และเปิดบริการ

คร้ังแรกในวนัท่ี 1 เมษายน 2006 ปัจจุบนัหอคอยมีความสูง 107 เมตร ท่านสามารถชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของป้อมปราการรูปดาวหา้แฉกสไตลต์ะวนัตกแห่งเดียว

ในญ่ีปุ่น ท่ีสร้างมานานกว่า 150 ปี และ ถือว่าเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ จากหอคอยกระจกใสรอบดา้น 360 องศา ... พร้อมชมความงามของซากุระสี
ชมพมูากมายหลากหลายสายพนัธ์ุกว่า 1600 ตน้ท่ีออกดอกผลิบานลอ้มป้อมปราการดาวหา้แฉกแห่งน้ี และเพลิดเพลินกบับรรยากาศของ เมืองท่าท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของญ่ีปุ่น (โดยทัว่ไปซากรุะจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระ

ได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ทีน่ี)้ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาชิ” เพ่ือพาท่านเดินชม “อาคารโกดังอฐิแดง” หรือ“Kanemori Red Brick Warehouse” โกดงัเกา่ริมท่าเรือเมือง
ฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดท าการเป็นหน่ึงในท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่น แต่ ปัจจุบัน
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โกดงัจ านวน 5 หลงัถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นร้านคา้ ของท่ีระลึก ร้านอาหาร และ ร้านขายของ ท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืน ๆ ... ดา้นท่ีหนัออกทะเลจะเขียนป้ายตัวโต ๆ ว่า 
BAY จดัเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีตกแต่ง เอาไวอ้ย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล ์ๆ ใหคุ้ณจะเพลิดเพลินกบัการเดินกนิลมชมวิวรอบบริเวณน้ี ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียง

ตามสาย ใหไ้ดยิ้นทัว่เมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก ... ส่วนพ้ืนท่ีด้านหลังโกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลงให้กลาย เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงในช่ือ “ฮาโกดาเตะ แฟคตอร่ี” (Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ในสมยัเมจิอาคารดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินค้าเคยเป็น
ท่ีท าการไปรษณีย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ท่ีท  าการไปรษณียจึ์งยา้ยไป ... ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีทั้ งร้านท าเคร่ืองแกว้ 

กล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของท่ีระลึก และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

 หลงัอาหารค ่าน าท่านข้ึนกระเชา้สู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทศันย์ามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดดว้ยความสูง 334 เมตร ... ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยาการของ
เมืองฮาโกดาเตะในยามค ่าคืน ท่ีมีแสงไฟเรียงรายเปล่งแสงระยิบระยบัดั่งแสงของเพชรซ่ึงนับว่าเป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม) 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีส่าม ตลาดเช้า – อทุยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากรุะ) – ภูเขาไฟอสึุซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

นาํท่านเดินทางชม “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ณ หวัมุมถนนใกล้กบัสถานีฮาโกดาเตะ คุณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ         (ตลาดเช้า) อันแสนพลุกพล่านท่ีคอยยัว่ยวน

นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ ห้ เ ข้ า ไ ป เ ลื อ ก ซ้ื อ ข อ ง ส ด  ๆ  ชั้ น ดี จ า ก  ฮ า โ ก ด า เ ต ะ 

ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแต่เชา้ตรู่ตั้งแต่เวลาตีหา้ (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเท่ียง โดยอาหารทะเล ผกัผลไม ้และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกนิท่ี

วางขายเท่านั้น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการซ้ือของท่ีตลาด และอย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็น ๆ ในตูข้นาดยกัษ ์

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อทุยานแห่งชาติโอนุมะ” ใหท่้านไดส้ัมผสับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ย “ดอกซากรุะ” ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสี

ชมพอูยู่ทัว่บริเวณ นบัว่าเป็นจุดชมดอกซากุระท่ีสวยงามอีกหน่ึงจุด (ท่านอาจจะไดเ้ห็นบรรยากาศการชมดอกไมส้ไตลญ่ี์ปุ่นท่ีจะมากนัเป็นครอบครัว / หมู่คณะ) อุทยาน

แห่งชาติโอนุมะเป็นสวรรคข์องคนรักธรรมชาติซ่ึงอยู่ห่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางดว้ยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัคุ

กรุ่นอยู่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสามแห่งท่ีเต็มไปดว้ยเกาะ ใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจอิสระตามอธัยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห ์

ข้ึนอยู่ตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออาํนวยในแต่ละปี ดงันั้นหากช่วงท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได ้ทางบริษทัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน่ี)  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ ‚ทะเลสาบโทยะ‛ หรือ ‚โทโยโกะ‛ หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของญ่ีปุ่น เพ่ือนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ ‚นั่ง

กระเช้าไฟฟ้า‛ สู่ ‚ภูเขาไฟอสึุ‛ (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอ่ากาศเอือ้อ านวย) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุด

ศูนยก์ลางท่ีทาํใหเ้กดิทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีทาํใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงภูมิทศันข์องพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่อย่างต่อเน่ือง 

จนกระทัง่เกดิการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาํใหเ้กดิ ‚ภูเขาไฟโชวะชินซัง‛ (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบันภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแล้วแต่ยงัมีควนัขาว

ปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมกบัความสวยงาม

ของธรรมชาติและวิวทิวทศันใ์นอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นนาํท่านชมแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีสีนํ้าตาล “สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน” (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กบั สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสึท่าน

สามารถเย่ียมชมลูกหมีสีนํ้าตาลไดอ้ย่างใกลชิ้ดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุร้าย ท่ีจะมาโชวลี์ลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดู

ทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกบัเหล่าหมีกส็ามารถเขา้ไปยงัหอ้งสังเกตการณ์พิเศษ “กรงมนุษย์” ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาลเดินผ่านไปมา ท่านจะได้ยินเสียงและได้กล่ิน

ของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กบันกัท่องเท่ียวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย …อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัความน่ารัก

ฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สีนํ้าตาลพนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ชาวไอนุเช่ือกนัว่าหมีสี

นํ้าตาลน้ีถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ยพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ทีพ่กั : YUTORIRO TOYAKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ ‚การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ‛เพ่ือสุขภาพ/ ‚โอนเซ็น‛ (Onsen) นํ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วันทีส่ี่ ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต็ – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – 
ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



 

ทัวร์ญ่ีปุ่น (TAS) SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D3N (XJ) 

 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและ

ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ...ถึงเมือง                   “โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะได้ซึมซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ใน

เมืองเวนิส นาํท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่ง

ทางเรือเฟ่ืองฟ ูคลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตาม

อธัยาศยักบัอาคารเกา่แกริ่มคลองและวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม 

แล้วนาํท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปป้ิงสําคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” 

“พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ 

ช็ อ ก โ ก แ ล็ ต  Le TAO ท่ี มี ข า ย เ ฉ พ า ะ ท่ี 

โอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกา

ไอน า้โบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมี

เสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นาที และจะพ่นไอนํ้าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้อมนาํ

ท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี ‚พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี‛ ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบั และตกแต่งท่ีทาํมาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ี

งดงามย่ิงนกั หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ด้วยช่างผูช้าํนาญการ ... อิสระ

ใหท่้านได ้ “เลอืกซื้อเลอืกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

   

หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแลต็” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ ‚โคนม‛ คุณภาพเย่ียมมากมายทั่วทั้ งเกาะ

สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยกว็่าได้ ... 

ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือ

สินคา้ไดอ้ย่างจุใจ 



 

ทัวร์ญ่ีปุ่น (TAS) SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D3N (XJ) 

สมควรแกเ่วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น ผงัเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมาก

รุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บคาํแนะนาําและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดังนั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้

ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ‚อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทาํให้นักท่องเท่ียว

ทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอย่างแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม นาํมาจากท่ีทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็น

สถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูก

ไฟไหมท้าํใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบัติท่ีมีความสําคัญทางด้านวฒันธรรม และสําหรับจัดงานเล้ียงต้อนรับบุคคลท่ี

สาํคญัทางการเมือง ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ... นาํท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซ่ึง สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ี ยงัถือว่า

เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัของ

ญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ทานุก ิโคจิ‛ ย่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเกา่แกก่ว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตร กบัร้านค้ามากมายนับ 

200 ร้าน ท่ีใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ อย่างจุใจ อาทิเช่น ร้านสินค้า 98 เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมต้นราคาตั้งแต่ 

1050 เยน ร้านขายเคร่ืองสาํอางร้านขายอุปกรณ์เกีย่วกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็นต้น ในอาคาร ESTA 

มีศูนยอ์าหารสไตล์ธี์มพาร์ค ‘ราเม็ง รีพบัลิค ซัปโปโร’ ท่านจะสามารถล้ิมรสราเมงช่ือดงัจากทัว่ฮอกไกโดได้ท่ีน้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็น

สถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC CAMERA และ 

ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเกา่แกก่ม็าเปิดสาขาอยู่ดว้ย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ที่พัก : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

0955 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 621 



 

ทัวร์ญ่ีปุ่น (TAS) SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D3N (XJ) 

1510 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

    

อตัราค่าบริการ    เดินทางวนัท่ี 19-23 เมษายน *วันสงกรานต์* 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 37,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิ่ม                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

 

 

***กรุณาอ่านเงื่อนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีมี่วตัถุประสงคเ์พื่อท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ

ญีปุ่่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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***ไม่มีราคาเด็ก*** 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที ่1 ก.ค. 56) 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.- บาท    

          ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20วัน 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
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3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั ขอเกบ็เงินมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 

เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 

100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่า

ทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ   

 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, 

ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น

สาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป

ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกดิภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้ต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้

แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดท่ีนั่งล่วงหน้า (PRE 

CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนั่ง LONG 

LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังกอ่นทาํการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน

เท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้า

มืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอใหท่้านทาํความเขา้ใจกอ่นจองทวัร์  

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียน

ภายหลงัอาจไม่มีหอ้งว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้า

โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง… 


