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วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 3 ดาว 

หรือระดบัเดยีวกนั B L D 

1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเสะ XJ620 (23.55-08.40) - - 

2 
สนามบินชิโตเสะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโก

เรียวคาข ุ– โกดงัอิฐแดงคาเนะโมริ - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิวยามค ่า 
- / L / - 

HAKODATE HOTEL  

หรือระดบัเดยีวกนั 

3 

ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – เมืองเก่าโมโตมาจิ – โนโบริเบทสึ – บ่อน ้ าแร่

นรกจิโกกดุานิ – ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีน ้าตาลภูเขาไฟโชวะ –  

ซปัโปโร – ยา่นทานูกิโคจิ 

B / L / - 
T-MARK HOTEL SAPPORO 

หรือระดบัเดยีวกนั 

4 
เมืองบิเอะ – บ่อน ้ าสีฟ้า – หมู่บา้นราเม็งอาซาฮีกาว่า – เมืองฟูราโน่ – 

สนุกกบักิจกรรมลานหิมะ – นิงเก้ิลเทอเรส – อาซาฮีกาวา่ –อิออนมอลล ์
B / -  / - 

ASAHIKAWA HOTEL 

หรือระดบัเดยีวกนั 

5 

ซปัโปโร – เนินพระพุทธเจา้ – ร้านของท่ีระลึก – โรงงานช็อกโกแลต –  

คลองโอตารุ –  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ร้านกาแฟ Hello Kitty –  

ถนนซาไกมาจิ – มิตซุย เอาทเ์ลตพาร์ค – บุฟเฟ่ตป์ู 3 ชนิด 

B / - / D 
SMILE HOTEL PREMIUM 

SAPPORO หรือระดบัเดยีวกนั 

6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง XJ621(09.55-15.10) B / - / -  

ก าหนดการเดินทาง : เดอืนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

WONDERFUL JAPAN 

HOKKAIDO – HAKODATE - FURANO SNOW 

6 DAYS 4 NIGHTS 

ราคาเร่ิมต้น

เร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 
35,900.- 
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วนัแรก สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)  

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเซียเอก็ซ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

 ส าหรับกรุ๊ปที่เดนิทางตั้งแต่วนัที่ 27 ต.ค.62 – 27 ม.ีค. 63 มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็นเวลา 02.10 น. 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) โดยสายการบินไทย แอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 
 (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง สนามบินชิโตเสะ – อุทยานแห่งชาตโิอนุมะ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาขุ - โกดงัอฐิแดงคาเนะโมริ – 
 น่ังกระเช้าสู่จุดชมววิภูเขาฮาโกดาเตะ   

02.10 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

10.40 น. เดนิทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได]้ 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็นอุทยานธรรมชาติขนาดใหญ่
มีพ้ืนท่ีกว่า 9,083 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องฮอกไกโด ภายในสวนอุดมไปดว้ยธรรมชาติ
ซ่ึงมีทศันียภาพงดงามมาก ท าให้ไดรั้บเลือกให้เป็น 1 ใน 3 แหล่งชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรโอชิมะ เมืองใหญ่อนัดบั 3 บนเกาะฮอกไกโด และเมืองท่า

ส าคญัแห่งแรกของญ่ีปุ่นตั้งแต่เม่ือคร้ังญ่ีปุ่นเร่ิมเปิดประเทศสมยัปฏิรูปเมจิ น าท่านชมความงามของ หอคอย
โกเรียวคาขุ หรือ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ป้อมปราการตะวนัตกแห่งแรกของญ่ีปุ่น สร้างข้ึนเพ่ือป้องกนั
การรุกรานจากรัสเซียในสมยัสงครามระหวา่งญ่ีปุ่นกบัรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี โดยสร้างป้อมเป็นลกัษณะ
รูปดาว 5 แฉก สามารถข้ึนชมวิวของสวนสาธารณะโกเรียวคาขุไดท่ี้ระดบัความสูงกว่า 90 เมตร เดินเล่นชม 
โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ ไดป้รับปรุงมาจากคลงัสินคา้อิฐสีแดงท่ีเคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตั้งอยู่ริม
แม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร และสถานบนัเทิงท่ีใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจาก
ร้านขายของท่ีระลึกท่ีทันสมัย เส้ือผา้แฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแลว้ ยงัมี
ร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถส์ าหรับจดัพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพ่ือชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะ
อีกดว้ย น าท่าน น่ังกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ ซ่ึงมีความสูงถึง 334 เมตรเพ่ือชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม
ของเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของวิวท่ีสวยท่ีสุด รองจากฮ่องกงและเมืองเน
เปิลส์ ประเทศอิตาลี ในยามค ่าคืนท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง เม่ือมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะแห่งน้ี จะเห็นแสง
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ไฟจากถนนและบา้นเรือนส่องประกายระยิบระยบัดุจอญัมณีเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก 
 
 
 
 
 
 
 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ)  

น าท่านเข้าสู่ที่พกั HAKODATE HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัที่สาม ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจ ิ– โนโบริเบทสึ – บ่อน า้แร่นรกจโิกกดุานิ – ภูเขาไฟโชวะ – 
                             ฟาร์มหมสีีน ้าตาลภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ย่านทานูกโิคจ ิ    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ ให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือของฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปู

หลายๆ ชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ท่ีมีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไมข้ึ้นช่ือ
ตามฤดูกาลและผกัพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด น าท่านชม ย่านโมโตมาจิ (Motomachi) ปัจจุบนัยงัคงสามารถชม
อาคารท่ีท าการเก่าของรัฐบาลฮอกไกโด หอประชุมเมืองฮอกไกโด บา้นเก่าของตระกูลต่างๆ และโบสถ ์ใน
สไตล์ยุโรป ในบริเวณใกล้กันนั้ น มีถนนท่ีเป็นทางลาดช่ือว่า Hachiman-zaka ซ่ึงเป็นจุดมุมสูงสามารถ
มองเห็นวิวทะเลรวมไปถึงท่าเรือรอบอ่าวไดอ้ยา่งชดัเจน ตลอดขา้งทางสามารถหาซ้ือขนมหรือนัง่คาเฟ่ไดด้ว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโนโบริเบทสึ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยรีสอร์ท บ่อน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 

ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ท่ี
เรียกว่าหุบเขานรกนั้น เพราะท่ีน่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้ าร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณท่ีมี
ควนัร้อนๆ พวยพุ่งข้ึนมาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแร่และออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดบนเกาะฮ
อกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสัญลกัษณ์เป็นยกัษสี์แดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรับเป็นยกัษท่ี์คอยคุม้กนัภยั
ใหผู้ม้าเยือน ดงันั้นทุกบริเวณพ้ืนท่ีของท่ีน่ีไม่วา่จะเป็นร้านขายของท่ีระลึกหอ้งน ้าจะมีป้ายต่างๆท่ีมีสญัลกัษณ์
รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  ชม ภูเขาไฟโชวะ ซ่ึงมีอนุเสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผูค้ ้นพบความ
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เคล่ือนไหวและการเกิดข้ึนมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจาก
การสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัท่ีเห็น
อยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” จากนั้นชม ฟาร์มหมีสี

น ้าตาลภูเขาไฟโชวะ เป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้ าตาลท่ีมีตั้งแต่เจา้หมีตวัเลก็ๆไปจนถึงหมีตวัโตไดรั้บการ
ดูแลและฝึกอย่างดี ท่านจะไดเ้ห็นภาพท่ีน่ารักน่าเอน็ดูของนอ้งหมีโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว ท่ี
ท่านสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงจะมีจุดจ าหน่ายอยูด่า้นใน 

 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด  
เชิญท่านสนุกสนานกบัการช้อปป้ิง ย่านทานุกิโคจิ ช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคาความยาว 7 
บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มี
ร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านคา้ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ท่ี
เตม็ไปดว้ยร้านอาหารและสถานบนัเทิงยามราตรี 

 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ)  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัที่ส่ี  เมอืงบิเอะ – บ่อน า้สีฟ้า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีกาว่า – เมอืงฟูราโน่ - สนุกสนานกบักจิกรรมลานหิมะ – 
                             นิงเกิล้เทอเรส – ออิอน มอลล์อาซาฮีกาว่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด มีความสวยงามท่ีตั้งอยู่บนเนิน
เขา สองขา้งทางเต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ย ์นับเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบนัทึกไวใ้น
ความทรงจ า จากนั้นน าท่านชมความสวยงามท่ีมีหน่ึงเดียวในฮอกไกโด บ่อน า้สีฟ้า หรือ BLUE POND พบกบั
ความอศัจรรยธ์รรมชาติท่ีสร้างสรรค์ความสวยงามแปลกตา ของน ้ าในบ่อท่ีเป็นสีฟ้า Aquamarine บ่อน ้ าท่ี
เกิดข้ึนเพราะความบงัเอิญหลงัการสร้างเข่ือน เพ่ือป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
บ่อน ้าตามธรรมชาติอ่ืนๆ และยงัมีตอไมสู้งท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท าใหมี้ความสวยงามแปลกตา
อีกแบบ จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง แหล่งรวบรวมราเมง็แสนอร่อย มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บ
การกล่าวถึงกนัมาก โดยถือก าเนิดข้ึนในปี 1996 ท่ีน่ีมีร้านราเม็งช่ือดงัถึง 8 ร้าน ท่ีแสดงฝีมือการปรุงใหลู้กคา้
ไดล้ิ้มลองและยงัมีเร่ืองราวความเป็นมาของราเมง็จดัแสดงใหช้มอีกดว้ย 

 อสิระรับประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมง็ ตามอธัยาศัย ให้ท่านสามารถเลอืกราเมง็ได้ตามความชอบ 
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บ่าย เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมบนลานหิมะอนัแสนนุ่มหรือ Powder Snow ท่ี New Furano Prince เป็นลาน
สกีช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของฮอกไกโด มีพ้ืนท่ีเล่นสกีขนาดใหญ่ เส้นทางสกีมีความหลากหลาย (ไม่รวมค่าขึ้น
กระเช้าและค่ากจิกรรม) **กิจกรรมต่างๆข้ึนอยูก่บัปริมาณหิมะและสภาพอากาศ**  
 จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บา้นงานฝีมือและทางเดินไมใ้น
ป่าท่ีเหมือนกบัศิลปะในเทพนิยาย ซ่ึงประกอบดว้ยร้านคา้ 15 ร้าน ท่ีจ าหน่ายสินคา้แบบออริจินลัของทอ้งถ่ิน 
ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บา้น ร้านคา้ต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกนัมาก ท าให้ดูเหมือนเป็นหมู่บา้นกลางป่า คลา้ยหมู่บา้นใน
เทพนิยาย จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงอาซาฮีคาว่า เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากซปัโปโร  
เชิญท่านชอ้ปป้ิงกนัท่ี อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนม
โมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อยา่ง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิงของท่าน  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัที่ห้า  ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ร้านของฝากของที่ระลกึ – โรงงานช็อกโกแลต – คลองโอตารุ –  
                             พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน า้โบราณ – ร้านกาแฟ Hello Kitty– ถนนซาไกมาจ ิ–  
                             มติซุย เอาท์เลตพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  ซัปโปโร เมืองหลกัของเกาะฮอกไกโด เป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ขายและความ

เจริญ ชม เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ท่ีถูกออกแบบ
โดย Mr.Tadao ando สถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน ้ าหนักมากถึง 
1500 ตนั ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤดู ฤดูร้อนรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวน
เดอร์ ฤดูหนาวกอ้จะรู้สึกไดถึ้งความงดงามของหิมะท่ีขาวโพลน นบัไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีๆเรียกไดว้า่เป็น 

Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนั้นแวะ ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซัปโปโร 
ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย น าท่านท่านสู่ โรงงาน
ช็อกโกแลตอิชิยะ ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์ุโรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละเหล่า
บรรดาตุ๊กตาแสนน่ารัก เชิญท่านเลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้ง
ขนมอร่อยๆ ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีกลบัไปเป็นของฝาก น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดด
เด่นท่ีสุดในฮอกไกโด มีตึกรามบา้นช่องเป็นทรงตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท าการคา้
กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน  ชมความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมท่ีผสมผสานระหวา่งดินแดน
ตะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนัไวอ้ย่างลงตวั ท่านสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบัวิวของโกดงัเก่าท่ี
สะทอ้นบนผิวน ้าเป็นมุมคลาสสิคท่ีทุกคนตอ้งมาเช็คอิน 

อสิระรับประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย ซ่ึงโอตารุมอีาหารขึน้ช่ือมากมายเช่น ซูชิ ปลาฮอกเกะ เป็นต้น 
บ่าย น าท่านสู่ พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถกูสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายใน

ท าดว้ยไมส้ร้างในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็น
สมบติัของชาติ และท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก 
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และท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น 
ตั้ งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแห่งน้ี ฝ่ังตรงข้ามยงัมี ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นให้

ท่านเดินเล่นถนนซาไกมาจิ ถนนท่ีมีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์ ไดรั้บการอนุรักษม์าอยา่งดีเยี่ยม จน
กลายมาเป็นถนนแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุ มีร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้าน
เส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั 
แหล่งรวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach 
Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากน้ีภายในห้าง ยงัมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ท่ีจุได้ 650 ท่ีนั่ง และมี 
Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ---  บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด (ปูซูไว,ปูทาบาระ,ปูขน)  
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัที่หก  สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรือเซ็ตอาหารเช้าแบบกล่อง) 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางตั้งแต่วนัที ่27 ต.ค.62 – 27 ม.ีค. 63 มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบิน(ขากลบั) เป็นเวลา 11.55 น. 
11.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดืม่บนเคร่ือง 
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18.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
09.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 
 (รับประทานอาหารเช้าพร้อมเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
 *********************** ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ********************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เดก็ พกักบั  

1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  

มเีตยีง 

เดก็ 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพืม่ 

19 - 24 พฤศจิกายน 2562 35,900.- 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 

26 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562 

29 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562 
36,900.- 36,900.- 36,900.- 36,900.- 7,900.- 

03 – 08 ธันวาคม 2562 37,900.- 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 

05 – 10 ธันวาคม 2562 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 
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06 – 11 ธันวาคม 2562 

07 – 12 ธันวาคม 2562 
37,900.- 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 

10 - 15 ธันวาคม 2562 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 

17 – 22 ธันวาคม 2562 37,900.- 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 

24 – 29 ธันวาคม 2562 

25 – 30 ธันวาคม 2562 
44,900.- 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 

31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2563 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 7,900.- 

** ราคาเดก็ทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,900 บาท/ท่าน ** 

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนา้  โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจัดห้องพัก
ให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
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 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ช.ม.นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 


