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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 

[XJ620 23.55-08.40+1] 

วนัที ่2 สนามบนิชโิตเซะ – อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ – 

เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาค ุ – โกดงัอฐิแดง

รมิน า้ – น ัง่กระเชา้ชมววิ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมา
ช ิ–โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ–ภเูขา

ไฟโชวะ –สวนหมภีเูขาไฟโชวะ – ซปัโปโร – ชอ้ป

ป้ิง ทานกุโิคจ ิ

วนัที ่4 เมอืงบเิอะ – สระอาโออเิคะ – หมูบ่า้นราเม็ง

อาซาฮคิาวา่ – เมอืงฟรุาโน ่– อสิระ ณ ลานสก ี –  

นงิเกิล้เทอเรส – เมอืงอาซาฮกิาวา่ – ออิอน มอลล ์

อาซาฮกิาวา่ 

วนัที ่5 เนนิพระพทธเจา้ – รา้นของฝากทีร่ะลกึ – 
เลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน

ช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร ี–โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลั
โหล คติตี ้– มติชุยเอา้ทเ์ลต้ส ์– บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์
3 ชนดิ 
วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ621 09.55-15.10] 

 HOKKAIDO 

HAKODATE WINTER 

วิง้ ว ิง้ 6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง:  พฤศจกิายน-มกราคม 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง: 36,900.- 

HILIGHT  

 
สนกุสนามกบักจิกรรมลานสก ี

เท ีย่วชมหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย นงิเกิล้เทอเรส 

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทศันเ์มอืงฮาโกดาเตะ  

ยามค า่คนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

เทีย่วชมอาคารโกดงัอฐิแดงเกา่ อาคารทีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึทีต่ ัง้อยูภ่ายใน 

ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุโิคจ ิ

ซูซูกโินะ ออิอน มติชุยเอา้ทเ์ล็ตส ์

เมนปู ู3 ชนดิแบบไมอ่ ัน้ พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

เทีย่วเต็มทกุวนัไมม่วีนัอสิระ 

บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 19 – 24 พฤศจกิายน  2562 36,900 

วนัที ่ 26 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม  2562 37,900 

วนัที ่ 29 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม  2562 37,900 

วนัที ่ 03 – 08 ธนัวาคม 2562 38,900 

วนัที ่ 05 – 10 ธนัวาคม  2562 40,900 

วนัที ่ 06 – 11 ธนัวาคม  2562 38,900 

วนัที ่ 07 – 12 ธนัวาคม  2562 38,900 

วนัที ่ 10 – 15 ธนัวาคม  2562 40,900 

วนัที ่ 17 – 22 ธนัวาคม  2562 38,900 

วนัที ่ 24 – 29 ธนัวาคม  2562 45,900 

วนัที ่ 25 – 30 ธนัวาคม  2562 45,900 

วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 – 05 มกราคม  2563 46,900 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 

[XJ620 23.55-08.40+1]    
 

2 

สนามบนิชโิตเซะ – อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ – 

เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ  – โกดงัอฐิ

แดงรมิน า้ – น ัง่กระเชา้ชมววิ ภเูขาฮาโกดาเตะ 
✈ �  อสิระ 

SMILE 
HAKODATE 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ–

โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ–ภเูขาไฟโช
วะ –สวนหมภีเูขาไฟโชวะ –ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิง 

ทานกุโิคจ ิ

�  �  อสิระ 

SMILE 

HOTEL 
PREMIUM 
SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงบเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา – หมูบ่า้นราเม็งอาซาฮคิา

วา่ – เมอืงฟรุาโน ่– อสิระ ณ ลานสก ี– นงิเก ิล้

เทอเรส – เมอืงอาซาฮกิาวา่ – ออิอน มอลล ์อา

ซาฮกิาวา่ 

�  อสิระ อสิระ 

CRESCENT 
ASAHIKAWA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เนนิพระพทธเจา้ – รา้นของฝากทีร่ะลกึ – เลอืก
ซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – 
โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– 
มติชุยเอาเลต้ท ์- บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 

�  อสิระ �  

SMILE 
HOTEL 

PREMIUM 
SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 
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6 
สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ621 09.55-15.10] ✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 

[XJ620 23.55-08.40+1] 

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

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสาย

การบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ620 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง]  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(ฟรนี ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

วนัที ่2 
สนามบนิชโิตเซะ – อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรยีว

คาค ุ – โกดงัอฐิแดงรมิน า้ – น ัง่กระเชา้ชมววิ ภูเขาฮาโกดาเตะ[- / L / -] 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น น าท่าน

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และเมื่อรับสมัภาระเรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุก

ท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตาม

เวลาของญีปุ่่ น ซึง่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก Hakodateไป

ทางทศิเหนอืเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ีทัศนียภาพทีส่วยงามของเกาะกลาง

ทะเลสาบ นักท่องเทีย่วสามารถเดนิส ารวจพื้นทีไ่ดท้ัง้หมด โดยเสน้ทางตามเกาะแก่งต่างๆที่

เชือ่มต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาในการส ารวจประมาณ 15-60 นาที ในอุทยานมีใหเ้ช่า

จักรยาน(มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วัน) ส าหรับป่ันไปรอบๆทะเลสาบ

โอนุมะ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมือง

ใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ เมื่อครั ้งอดีตไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวต่างชาตฝ่ัิง

ตะวันตก ซึง่ท าใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมือง ซึง่เราจะพบเห็นไดจ้าก

โบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตัง้อยู่รมิเนนิเขา อาคารอฐิแดง

โกดังเก่ารมิท่าเรือ ถนนหนทางทีก่วา้ง รถรางเก่าและทางเดนิเทา้ทีปู่ดว้ยหนิ ประกอบกับ

เพลงที่เปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทั่วเมือง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่

สวยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ป้อมดาวหา้แฉกโกะเรยีวคะค ุ(Fort Goryokaku ) เป็นป้อมรูป

ดาวหา้แฉกที่สรา้งเป็นอนุสรณ์สถานแก่ผูท้ีเ่สยีสละต่อสูเ้พื่อเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 

1864  โดยตระกูลโทกุงาวะ และเป็นสไตลต์ะวันตก ใชเ้วลาสรา้งทัง้ส ิน้ 7 ปี เพื่อใชก้าร

ป้องกันการรุกรานจากต่างชาตใินชว่งทีส่หรัฐตอ้งการบีบใหญ้ี่ปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมาถงึ

ชว่งปฏริูปสมัยเมจ ิทีไ่ดม้กีารฟ้ืนฟอู านาจของจักรพรรดขิ ึน้มาใหม่ทีน่ี่จงึใชเ้ป็นทีห่ลบภยัและ 

ศนูยบ์ัญชาการรบ ปัจจุบันเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ไปเยีย่มชม ภายในมพีพิธิภัณฑท์ีแ่สดงถงึ

ชว่งสงครามในระหว่างปี 1868-1869 และยังมหีอคอยทีส่งู 60 เมตร  
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โกดงัอฐิแดง หรอื โกดงัคานะโมร ิ(Kanamori Soko) สญัลักษณ์อีกแห่งหนึง่ของฮา

โกะดาเตะ โกดังเก็บสนิคา้ของเมือง แมอ้าคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้มา

ทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหมค้รั ้งใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคง

เอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ แลว้น าท่านสู ่ซฟีู๊ ด มารเ์ก็ต 

แหลง่ซือ้หาของฝากจ าพวกอาหารทะเล ซึง่เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของฮาโกะดาเตะ 

 

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาฮาโกดาเตะ ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงฮาโกดา

เตะ (ใชป้ระมาณเวลา 20 นาท)ี ข ึน้ไปจุดชมววิทีจ่ะเห็นทศันียภาพทีส่วยทีส่ดุทีถ่อืเป็น 1 ใน 

3 ทวิทศันย์ามค า่คนือันงดงามของญีปุ่่ น 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ บรเิวณโกดงัอฐิแดง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SMILE HAKODATE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ–โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจิ
โกกุดาน ิ–ภูเขาไฟโชวะ –สวนหมภีูเขาไฟโชวะ –ซปัโปโร– ชอ้ปป้ิง ทานกุิ

โคจ ิ[B / L / -] 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด

เป็นประจ าทกุวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปู

ยักษ์ ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหาร

หลายรา้นทีใ่ชว้ัตถดุบิแบบสดใหม่จากตลาดแหง่นี้อกีดว้ย 

 

ยา่นโมโตมาจ ิ( Motomachi District ) ซึง่เป็นเขตประวัตศิาสตรข์องเมืองฮาโกดาเตะ

ที่ไดร้วมไวใ้นรูปของสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ซึง่ไดร้ับอทิธพิลมาตัง้แต่สมัยญี่ปุ่ นเปิด

ประเทศท าการคา้กบัตา่งชาตใินปี 1854 และเป็นผลท าใหพ้่อคา้จาก รัสเซยี จีน และ ชาติ

ตะวันตกหลัง่ไหลเขา้มาตดิตอ่คา้ขายกนัมากอีกทัง้ยังมีการตัง้รกรากถิน่ฐานกันในนี้อีกดว้ย 

โดยมีส ิง่ปลูกสรา้งที่น่าสนใจ อาท ิศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) เป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึง่เคยถูกใชเ้ป็นที่ท าการของคณะผูป้กครองเมืองตัง้แต่ปี 1900 

และ โบสถร์ัสเซยี (Russian Orthodox Church)โบสถท์ีท่ าใหน้กึยอ้นถงึอดตีอันรุ่งเรอืงของ

เมือ่งทา่ส าคญั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิ

โกกดุาน ิ(Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

Shikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะทีน่ี่มทีัง้บ่อโคลนและบ่อ

น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจายไปทัว่บรเิวณทีม่ีควันรอ้นๆ พวยพุ่งข ึน้มาอยู่ตลอดเวลา 

และถอืเป็นแหล่งก าเนดิน ้าแร่และออนเซนที่มีชือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบ

เขาจะมสีญัลกัษณ์เป็นยักษ์สแีดงตวัใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับเป็นยักษ์ทีค่อยคุม้กนัภยัใหผู้ ้

มาเยอืนดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ทีข่องทีน่ี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึหอ้งน ้าจะมป้ีายต่างๆที่

มสีญัลกัษณ์รูปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) HOKKAIDO HAKODATE WINTER วิง้ วิ้ง 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ [XJ] 

 
 

 

ชมภเูขาไฟโชวะซนิซงั (Showa Shinzan) ซึง่มอีนุเสาวรยีบ์ุรุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความ

เคลือ่นไหวและการเกดิข ึน้มาใหม่ของภเูขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟ

นอ้งใหม่ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ2ปีจน

กลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น 

“อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

ชมฟารม์หมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาทีเ่พาะพันธุ์

หมสีนี ้าตาลทีม่ตีัง้แตเ่จา้หมตีวัเล็กๆไปจนถงึหมตีวัโตนอ้งหมีทีน่ี่ไม่ดุรา้ยเพราะหมีทีน่ี่ไดร้ับ

การดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคนทา่นจะไดเ้ห็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดขูองนอ้งหมีโชวล์ลีาออ้น

ขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว ทีน่ี่นักทอ่งเทีย่วสามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายดว้ย ขนม

ปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุดจ าหน่ายอาหารหม ี

 

เดนิทางสูง่เมืองซัปโปโร่ ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก ่

ทีเ่ปิดใหบ้รกิารยาวนานกว่า 100 ปี จุดเดน่ของย่านนี้คอืการสรา้งหลงัคาทีค่ลุมทั่วตลาด ไม่

ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมี

รา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ1กโิลเมตรส่วนสนิคา้ก็มีทัง้เสือ้ผา้และ

รองเทา้แบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาด

ไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ทีทุ่กอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทีม่ีขายทุกอย่าง

ตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครือ่งส าอางคใ์นราคาทีถ่กูจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทีน่ี่

ก็มรีา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เมอืงบเิอะ – บอ่น า้สฟ้ีา – หมูบ่า้นราเม็งอาซาฮคิาวา่ – อุทยานแหง่ชาตไิด

เซ็ตสซึงั – น า้ตกรวิเซยแ์ละน า้ตกกงิกะ – กระเชา้คโุรดาเกะ – เมอืงอาซาฮิ

กาวะ – ออิอน มอลล ์อาซาฮกิาวะ [B / - / -] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็กๆ ทีตั่ง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่ว่า “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนีอ้ยู่ทีภ่าพววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามา

ววิระหว่างสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ย์สเีหลืองทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมัน

ฝร่ังสเีขียวสดโดยมีสฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

สระอะโออเิคะ หรือ บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond ) ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น ้า Bieigawa ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิ่ง

เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกันไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทขุึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้

สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกว่าบอ่น ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมาก

ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้าในบอ่  

 

หมู่บา้นราเมน (Ramen Village) ซึง่เมืองแห่งนี้ มีประวัตศิาสตร์การท าราเมนมาอย่าง

ยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 และมนี ้าซปุแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บา้นรา

เมน ถอืก าเนดิมาในปี 1996 เพือ่ใหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสัมผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้น

ราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที ่

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นราเมง 
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บา่ย 

 

 

เดนิทางสู ่New Furano ลานสกขีนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ภายในโรงแรม New Furano Prince 

Hotel  ในลานสกีแห่งนี้มีกจิกรรมมากมายเหมาะส าหรับทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ทัง้ Snow 

Mobile , Banana Boat หรือถาดเลือ่นขนาดเล็ก และลานส าหรับปั้นตุ๊กตาหมิะ ก็สามารถ

สนุกสนานไดต้ามอัธยาศยั 

 

หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บา้นงานฝีมือและทางเดนิ

ไมใ้นป่าทีเ่หมือนกับศลิปะในเทพนยิาย ซึง่ประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ที่จ าหน่ายสนิคา้

แบบออรจินัิลของทอ้งถิน่ ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บา้น รา้นคา้ต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ท าใหดู้

เหมอืนเป็นหมู่บา้นกลางป่า คลา้ยหมู่บา้นในเทพนยิาย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่ 

ทีต่ัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโด 

 

ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ (Aeon mall Asahikawa) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ

ฮาซาฮกิาว่า อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เนนิพระพทธเจา้ – รา้นของฝากทีร่ะลกึ – เลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต – โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ

- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– มติชุยเอาเลต้ท ์– บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ  

[B / L / D] 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เนนิแหง่พระพทุธเจา้ หรอื Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ 

ทีถ่กูออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนกิชือ่ดังชาวญีปุ่่ น พระพุทธรูปมคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร 

และมนี ้าหนักมากถงึ 1500 ตัน ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดู

รอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะทีข่าวโพลน นับได ้

วา่เป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ เรยีกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทเีดยีว 

 

รา้นจ าหนา่ยของฝากของทีร่ะลกึ ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลด

ราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้น 
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แวะซือ้ของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลติช็อค

โกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ย

สวนดอกไม ้ซึง่มี ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มีความหมายว่า 

ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่่านรักทาน หรือว่าซือ้เป็น

ของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นได ้

 

เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร ชม คลองโอตาร ุ

(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมี

โกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 

โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง 

แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีก

ครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้

กวา้งประมาณ 2 เมตร 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

ชม นาฬกิาไอน า้โบราณ สไตลอ์ังกฤษทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน้ นาฬกิานีจ้ะ

พ่นไอน ้า มเีสยีงดนตรดีงัข ึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีแ่คนาดา 

 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สดุของ

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่

ส าคญัทางประวัตศิาสตรข์องเมือง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมีชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา

ยาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี้

เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น

โรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ โดยกอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่ีอยู่

มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้

น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 

 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชือ่ดัง คติตี ้

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

 

แหลง่ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet 

mall ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปั

โปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซ ่เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายใน

หา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 

650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมืองและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าจังหวัดฮอกไก

โด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

** พเิศษสดุๆ กบัเมนปูสูดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ ** 
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โปรแกรม : HOKKAIDO HAKODATE WINTER วิง้ ว ิง้ 6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

19 พ.ย. – 24 พ.ย. 62 36,900 36,900 36,900 35,900 30,900 8,900 

26 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 37,900 37,900 37,900 36,900 31,900 8,900 

29 พ.ย. – 04 ธ.ค.62 37,900 37,900 37,900 36,900 31,900 8,900 

03 ธ.ค. – 08 ธ.ค. 62 38,900 38,900 38,900 37,900 32,900 8,900 

05 ธ.ค. – 10 ธ.ค.62 40,900 40,900 40,900 39,900 34,900 8,900 

06 ธ.ค. – 11 ธ.ค.62 38,900 38,900 38,900 37,900 32,900 8,900 

07 ธ.ค. – 12 ธ.ค.62 38,900 38,900 38,900 37,900 32,900 8,900 

10 ธ.ค. – 15 ธ.ค.62 40,900 40,900 40,900 39,900 34,900 8,900 

17 ธ.ค. – 22 ธ.ค.62 38,900 38,900 38,900 37,900 32,900 8,900 

24 ธ.ค. – 29 ธ.ค.62 45,900 45,900 45,900 44,900 39,900 8,900 

25 ธ.ค. – 30 ธ.ค.62 45,900 45,900 45,900 44,900 39,900 8,900 

31 ธ.ค. – 05 ม.ค.62 46,900 46,900 46,900 45,900 40,900 8,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก **      
7,900 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ621 09.55-15.10] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรอื SET BOX] 

 ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเซะ 

09.55 น.  น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่XJ621 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

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

หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) HOKKAIDO HAKODATE WINTER วิง้ วิ้ง 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ [XJ] 

 
 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


