
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

*** อาหารม้ือพิเศษ! บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลขาปูยกัษ ์ณ โรงแรม 

ใหท่้านรบัประทานอย่างจุใจ *** 
 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
19 – 23 กนัยายน  

26 – 30 กนัยายน  

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

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

2 
ชิโตเซ่ – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเมง็ – อุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสึซัง – 
น า้ตกกงิกะ & น า้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว -  

 
HOTEL 

SOUNKYO  MOUNT VIEW 
HOTEL  OR  SIMILAR 

3 
โซอุนเคยีว - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ซัปโปโร – มหาวทิยาลยัฮอกไกโด 
(ชมใบไม้เปลีย่นสี) – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ –           
ช้อปป้ิง ซึซึก ิโนะ – ซัปโปโร 

  - 
SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต็  - โอตารุ - คลองโอตารุ –  พพิธิภัณฑ์
เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจ ิ- ช้อปป้ิงมติซุยเอ้าท์เลต 

  - 
AIR TERMINAL CHITOSE 
HOTEL OR  SIMILAR 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมอืง (09.55-15.10) 


✈ - - 



 
 
 
 

วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ ดอนเมอืง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)  

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

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3  
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกทีน่ั่งบนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของ 

สายการบิน หากต้องการซ้ือเพิม่ต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิม่) 
 
  *** หมายเหตุ  : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดงันั้น

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 
 
 
 
 
 
 
 

 

     2355 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เทีย่วบิน XJ 620 
มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง  ชิโตเซ่  – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเมง็ – อุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสึซัง – น า้ตกกงิกะ & น า้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมอืงซัปโปโร ” ประเทศญี่ปุ่ น  ถือวา่เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

                 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงอาซาฮิกาว่า” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาของ ฮอก
ไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 2ชัว่โมง )...  เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่  

“หมู่บ้านราเมง็แห่งอาซาฮีกาว่า ” ศูนยร์วมร้านราเมง็ติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาวา่และของเกาะฮอกไกโด  ... หมู่บา้น
แห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมง็ท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัทาํราเมง็ของตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทาง



ปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมง อาซาฮีกาวา่ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  ... 
อิสระใหท่้านไดเ้ลือก ล้ิมลองรสชาติของราเมง็ร้านเด็ดตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน  

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

     

 หลงัอาหารนาํเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” หมู่บา้นเลก็ๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูง เป็นแหล่งนํ้ าแร่ออนเซน
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่นและยงัอยูใ่นเขต “อุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสึซัง ” ซึง่เป็นอทุยาน ที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น  
ครอบคลมุพืน้ท่ี ของ 4 เมืองบนเกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ทางใตข้องอาซาฮีกาวา่ คามิกาวา่ ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟรุาโน่ 
ใน ช่วงฤดูใบไมร่้วง บริเวณน้ีนบัวา่เป็นจุดแรกๆ ของญ่ีปุ่นท่ีใบไมจ้ะเร่ิมเปล่ียนสี ทัว่ทั้งอุทยานจะเตม็ไปดว้ยสีสนัของ
ใบไมท่ี้พากนัเปล่ียนสี อวดความสวยงามของธรรมชาติ โดยจะเร่ิมเปล่ียนสีจากบริเวณยอดเขาก่อนไล่ลงมาเร่ือยๆ ท่าน
จะไดเ้ห็นสีสนัท่ีเป็นทั้งสีแดง สีสม้ สีเหลืองทอง สลบักบัสีเขียวของตน้ไม ้ท่านจนจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพอนั
งดงามดัง่ภาพวาด ดว้ยทิวทศัน์ท่ีแสนงดงามน้ี ทาํใหท่ี้น่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมในการชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีเกาะฮอก
ไกโด นอกจากน้ียงัมีแหล่งนํ้ าพรุ้อนอยูก่วา่ 10 แห่ง เช่น นํ้ าพรุ้อนโซอุนเคียวออนเซน เป็นตน้  ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผสับรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็นช่วงทีอ่ากาศก าลงัด ีไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกนิไป เป็นช่วงแห่งสีสันทีถู่กแต่ง
แต้มความงดงามของใบไม้นานาพนัธ์ุทีเ่ร่ิมเปลีย่นสีไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน า้ตาล สีเหลอืงของใบเมเป้ิล ทีค่ละกนัไป
ตามแต่ละสายพนัธ์ุซ่ึงเป็นความสวยงามและเป็นสีสันของเมอืงทีดู่หลากหลายอารมณ์ ทีห่าชมได้ในแถบเอเชียและความ
สวยงามนั้นไม่แพ้ทางยุโรปเลยทเีดยีว  

จากนั้นนาํท่านแวะชมความงามของ “น า้ตกกงิกะ” หรือ “น า้ตกแม่น า้สีเงนิ”  มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนนํ้ าท่ี
ไหลลงมาจากหนา้ผา   นั้นมีลกัษณะเป็นเสน้ขาวเลก็ๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเสน้ดา้ยสีเงินแสนงดงาม  ... ส่วนไม่ไกลกนั
นกัมีอีกหน่ึงนํ้ าตก  “น า้ตกริวเซย์ ” หรือ “น า้ตกดาวตก ” มีขนาดความสูง  90 เมตร เน่ืองจากนํ้ าตกท่ีไหลออกมาจาก
ชะง่อนผานั้นเม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีกาํลงัตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากน้ีนํ้ าตกทั้งสองยงัได้
ช่ือวา่เป็นนํ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแขง็ตวักลายเป็นนํ้ าแขง็ ... อิสระใหท่้าน
เท่ียวชมไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั                                                                                             

      ค ํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( 2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพเิศษ  “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ใหท่้านได้ล้ิมรสปูนํ้ าเยน็แห่ง  “เกาะฮอกไกโด ” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นวา่เป็นปูนํ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ ”เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์
ญ่ีปุ่นใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่นํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่  
 

 



 

 

 

 

วนัทีส่าม  โซอุนเคยีว - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ซัปโปโร – มหาวทิยาลยัฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลีย่นสี)  – หอนาฬิกาโบราณ – 
สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปป้ิง ซึซึก ิโนะ – ซัปโปโร  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

      

นาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงอาซาฮิกาว่า ” เ มืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคา                  
ของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น ...  เพื่อนาํท่านเดินทางสู่  นาํท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อา
ซาฮียาม่า” เป็นสวนสตัวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสตัวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ รวมไปถึงสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่น
โซนขั้วโลก ... นาํท่านต่ืนตากบั “นกเพนกวนิ” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสตัวใ์หท่้านไดบ้นัทึกภาพอยา่งใกลชิ้ด
กบัเจา้เพนกวนิและอุโมงคใ์ตน้ํ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวนิวา่ยนํ้ าไดอ้ยา่งใกลชิ้ดถึง  360 องศา ... “หมขีาวขั้วโลก” ท่ีเดิน
อวดโฉมใหท่้านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้าแดง” ... 
เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพนัธ์ุไซบีเร่ียน” และ “ฝูงสุนัขจิง้จอก” ... นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัสตัวพ้ื์นเมืองหายาก
อีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยีย่ว และสิงโตทะเล  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

      

 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5  ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมือง  ซปัโปโร  มีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่น  ซ่ึงไดรั้ บคาํ
แนะนาําและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตามพ้ืนฐานการวาง
ผงัเมืองของอเมริกา ... นาํท่านเดินทางสู่ “มหาวทิยาลยัฮอกไกโด” แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ เร่ืองใบไมเ้ปล่ียนสี ซ่ึงยงัไม่
ค่อยเป็นท่ีรู้จกักนัเท่าไหร่นกั มหาวทิยาลยัฮอกไกโด โด่งดงัเร่ืองตน้แปะก๊วยท่ีปลูก เอาไวก้วา่  70 ตน้  เลียบถนน
ยาว 380 เมตร  เม่ือมองข้ึนไปบนทอ้งฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศตน้แปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  ...                
นาํท่าน ผา่นชม “หอนาฬิกาโบราณ” สญัลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโร ซ่ึง สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั  นอกจากน้ี                 
ยงัถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บ
การอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย... 



 จากนั้น ท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือ
และทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง  12  บลอ็คของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ี
งดงาม และช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ์ จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ  ซปัโปโร  ดา้นทิศตะวนัออกของสวนโอ
โดริ เป็นท่ีตั้งของทีวทีาวเวอร์ซปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมี จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นววิท่ี
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมววิอยูท่ี่ความสูง 90  เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟ
ประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของ ซปัโปโร(ไม่รวมค่าเข้าชม)... 

  

 อิสระให้ ท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ซึซึกโินะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกวา่   4,500  ร้านใหท่้านได้  เลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน 
Big Camera จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส์  ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองสาํอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนใน   ซปัโป
โรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเมง็ซ่ึงแหล่งท่ีข้ึนช่ือ คือ “Ramen Yokocho” หรือท่ีคนไทย   รู้จกักนัดี                           
ในช่ือวา่ “ตรอกราเมง็ ” ศูนยร์วมร้านราเมนท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในซปัโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนกั แต่จะสงัเกตไดว้า่ร้าน
ไหนอร่อย จากจาํนวนคิวของลูกคา้ท่ีรออยู ่... 

*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือคํ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้
ต่างๆ*** 

  ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต็  - โอตารุ - คลองโอตารุ –  พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจ ิ-มติซุยเอ้าท์เลต 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) 

      

นาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแลต็ ” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โคนม” 
คุณภาพเยีย่มมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให ้ “ช็อกโกแลต็”  มีรสชาติดี
เยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแลต็จากประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์ลยก็วา่ได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์
การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือก
ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ ... นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมอืงโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... 
ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและ ภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย
ของญ่ีปุ่น ... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (6) 

 



 

 

 

   

 ถึงเมือง “โอตารุ ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส  ...                              
นาํท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ  ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ  ค.ศ. 1920  
ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้  จากคลงัสินคา้                           
ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคาร                                         
เก่าแก่ริมคลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้นาํท่านเดินสู่  “ถนนซาไกมาจิ ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิง                         
สาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ  “ร้านเคร่ืองแก้ว ” “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ                       
“นาฬิกาไอน า้โบราณ ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน  ซาไกมาจิ  ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนม                                  
แสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแลต็ Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย                           
ของท่ีระลึก   และร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั  ...  จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั                         
“นาฬิกาไอน า้โบราณ ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็น ของขวญัจาก  เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนนาดา  มอบใหก้บัเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะ มีเสียงดนตรีดงัข้ึน ทุกๆ 15 นาที   และ  จะพน่ไอนํ้ าออกมา                      
ทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระใหท่้านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั  ... พร้อมนาํท่านช่ืนชม
ความงดงามของศิลปะท่ี “พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี ” ท่านจะได้  ต่ืนตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่ง                                    
ท่ีทาํมาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นกั ... หรือจะเลือกชม  “กล่องดนตรี ” รูปแบบต่างๆ                                  
ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการ ... อิสระใหท่้านได้   
“เลอืกซ้ือเลอืกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น... 

 หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี  “มติซุย เอาท์เลท็”  เอาทเ์ลท็ท่ีแรกของ  Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต์่างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคาพิเศษท่ีมี ใหเ้ลือก
ถึง 130 ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี  จะมีถึง 58 แบรนดท่ี์เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโด  และ 9 แบ
รนดท่ี์เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น  อีก 9 แบนดด์งัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น  มีทั้งสินคา้สาํหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิการ รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach,  Ralph Lauren, Seiko, Folio 
Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ  
*** 

ทีพ่กั : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 



 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ  ดอนเมอืง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพือ่เตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”  

0955 ออกเดนิทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดย สายการบิน AIR ASIA X  เทีย่วบิน  XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ   

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ  35,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ  10,000.- บาท 

     *** ไม่มีราคาเดก็ ***  
 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเท่ียวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  
(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร์และพนกังานขบัรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป  
หากบริการดี น่ารัก สามารถเพ่ิมใหเ้ป็น  กาํลงัใจ  ในการทาํงานได ้

3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

5. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้ว ี

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

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 
 
 
 



หมายเหตุ   

 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านทาํ
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะนาํวา่ใหจ้องหอ้งพกัสาํหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือ 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง  ๆ
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง... 
 


