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ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) SUMMER HOKKAIDO 5D3N (XJ) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
15 – 19 พฤษภำคม 2562 

(วนัวสิำขบูชำ) 29,900.- 
 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

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

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

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

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของ 
สายการบิน หากต้องการซ้ือเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

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

2 
สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟ

อุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล   
- 

 
HOTEL 

TOYAKO ONSEN 
HOTEL HANABI 

OR SIMILAR 

3 
โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต 
อชิิยะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ท าการรัฐบาล
เก่า – สวนโอโดริ 

  - 
SMILE HOTEL 

PREMIUM SAPPORO 

OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – อิสระช้อปป้ิงเต็มวันในเมืองซัปโปโร (ไม่มีรสบัส
บริการรับส่ง) 

 - - 
SMILE HOTEL 

PREMIUM SAPPORO 

OR SIMILAR 

5 
ซัป โป โ ร  – สนามบิน ชิ โ ต เ ซ่  – ก รุ ง เทพฯ  ดอน เ มือ ง 
(09.55 – 15.10) 

✈ - -  
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2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 620 
มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

 

น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพ่ือน าท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ เป็นบ่อ
โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวย
พุ่งข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง อิสระให้ท่านไดเ้ดินชม และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น 
เพ่ือน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอ่ากาศเอื้ออ านวย) ท่ี
ไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะ
และพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่
อย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท  าให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) 
ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้ แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูง
มาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะ ไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิว
ทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 
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จากนั้นน าท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน ้าตาล” พนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะ
ซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ต่ืนตากบัความน่ารักของน้องหมีตวัเล็กท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอายุ 12 
ขวบ และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชมเช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล หรือ
กวกัมือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสี
น ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง เขา้โรงแรมท่ีพกั 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

  ทีพ่กั : TOYAKO ONSEN HOTEL HANABI หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่  

 
วนัทีส่าม โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า – 

สวนโอโดริ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น . .. ถึงเมือง                   
“โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส น าท่านแวะชม “คลอง
โอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงั
ท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึง
เป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทาง
ของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อกโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ี 
โอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นาที 
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และจะพ่นไอน ้าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั 
พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบั 
และตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนกั หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่าง ๆ ท่ี
บรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ด้วยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได้   
“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ 
“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต” มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์ลยก็ว่าได ้โดยภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดั
แสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ
เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปด
เหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และ
สร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์
ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ... น าท่าน
ผา่นชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือว่าเป็น
สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว
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ท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ ซัปโปโร ดา้นทิศตะวนัออกของสวน 
โอโดริ เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
วิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิด
ไฟประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – อสิระช้อปป้ิงเตม็วนัในเมืองซัปโปโร (ไม่มรีสบัสบริการรับส่ง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อสิระช้อปป้ิงในเมืองซัปโปโร เมืองส าคญัทางเศรษฐกิจอีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด มีสถานท่ีน่าไปเท่ียว
มากมาย ในช่วงฤดูหนาวของประเทศญ่ีปุ่นเมืองซปัโปโรยงัไดมี้การจดังานโอลิมปิกฤดูหนาวข้ึนอีกดว้ย น่ียงัไม่ตอ้งพูด
อีกหลาย ๆ อยา่งท่ีเป็นจุดเด่นเมือง เช่น สกีรีสอร์ท, มิโซะ ราเมง, เบียร์ซปัโปโร นอกจากน้ีเมืองซัปโปโรในช่วงฤดูร้อน
ยงัมีความสวยงามมากจากทุ่งดอกไมต่้าง ๆ รวมทั้งท่ีเท่ียวกลางคืนท่ีถือไดว้่าเจ๋งสุด ๆ ไม่แพก้รุงโตเกียวเลย ส าหรับคน
ชอบพิพิธภณัฑท์างศิลปและวฒันธรรม ท่ีเมืองน้ีก็มีให้คุณไปเยีย่มชมไดอ้ยา่งครบครัน ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ไดต้ามอธัยาศยั โดยท่านสามารถขอค าแนะน าไดจ้ากไกด์ทอ้งถ่ินท่ีคอยดูแลช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกการเดินทางให้แก่ท่าน (ไม่มรีสบัสบริการรับส่ง) 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน าในเมืองซัปโปโร 

 

สวนโมเอะเรนุมะ (Moerenuma Park) นบัเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองซปัโปโรและยงัเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองอีกดว้ย ท่ีน่ีมีการออกแบบไดอ้ย่างโฉบเฉ่ียวดูทนัสมยั บริเวณพ้ืนดินปกคลุมไปดว้ยตน้หญา้สี
เขียว ซ่ึงเพ่ิงจะเปิดให้ประชาชนเขา้ชมในปี 2005 โดยมีบึงขนาดใหญ่ในสวนมีเส้นรอบวงประมาณ 4 กิโลเมตร และดา้น
ในมีอะไรให้ดูอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขาโมเอะเร (Mount Moere) มีความสูง 62 เมตร สามารถปีนข้ึนไปชมวิวของ
สวนสาธารณะได ้และอาคารปิรามิดท าจากกระจก เรียกว่า ฮิดามาริ (Hidamari) ซ่ึงเป็นศูนยข์อ้มูล ห้องโถง ส่ิงอ  านวย
ความสะดวกต่าง ๆ และแกลลอร่ีของโนกูจิ (Noguchi) 
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พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่ “โรงงานกลัน่เบียร์” ท่ีเก่าแก่
ร่วม 100 ปี น าชม “พิพิธภณัฑเ์บียร์” ท่ีเล่าถึงความเป็นมาของการกลัน่เบียร์และให้ความรู้ในการผลิตเบียร์ 

นาฬิกาไอน า้โบราณ (Stream Clock) สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมือง แวน
คูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน ้ าออกมาทุก 
ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้า อีกเรือนท่ีลอนดอน 

 

ทานุก ิโคจิ (Tanukikoji) ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซปัโปโร ท่ีมีความยาวกว่า 900 
เมตร กบัร้านคา้มากมายนบั 200 ร้าน ท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ อยา่งจุใจ อาทิเช่น ร้านสินคา้ 98 เยน ร้านรองเทา้
และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์
เก่ียวกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

สถานีรถไฟซัปโปโร (JR Sapporo) สวรรค์แห่งนักชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุและอาคาร 
ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไต์ล์ธีมพาร์ค ‘ราเมง็ รีพบัลิค ซปัโปโร’ ท่านจะสามารถล้ิมรสราเมงช่ือ
ดงัจากทัว่ฮอกไกโดไดท่ี้น้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ 
นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้ นของ BIC CAMERA และ 
ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด
และร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

ซึซึกิโนะ (Susukino) ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 4,500 ร้านให้
ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 
100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, 
Kiss, SKII, Kanebo 

มติซุย เอาท์เล็ท (Mitsui Outlet Park Sapporo) เอาทเ์ล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ 
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต่์างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 
ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินค้าส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 
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*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือกลางวันและม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 – 15.10) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”  

0955 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

    
    อตัราค่าบริการ  เดินทางวนัท่ี 15 – 19 พฤษภาคม 2562 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 29,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
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 ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
3. กรณยีกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมล์ยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นับจากวนัทีส่่งอเีมล์ยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

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

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ได้ก็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) SUMMER HOKKAIDO 5D3N (XJ) 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

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

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง… 


