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กาํหนดการเดินทาง  

วนัท่ี  02 – 06 ตลุาคม  2562 33,900.- 

วนัท่ี  16 – 20 ตลุาคม  2562 33,900.- 

วนัท่ี  20 – 24 ตลุาคม  2562 (วนัหยุดปิยะมหาราช) 33,900.- 

วนัท่ี  23 – 27 ตลุาคม  2562 33,900.- 

วนัท่ี  26 – 30 ตลุาคม  2562 33,900.- 

วนัท่ี  30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน  2562 33,900.- 

วนัท่ี  06 – 10 พฤศจกิายน  2562 31,900.- 

วนัท่ี  08 – 12 พฤศจกิายน 2562 31,900.- 

วนัท่ี  13 – 17 พฤศจกิายน  2562 31,900.- 

วนัท่ี  15 – 19 พฤศจกิายน  2562 31,900.- 

วนัท่ี  20 – 24 พฤศจกิายน  2562 31,900.- 
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วนัท่ี  22 – 26 พฤศจกิายน  2562 31,900.- 

วนัท่ี  27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม  2562 31,900.- 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมที่พกั 

1 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ 

[XJ620 23.55-08.40+1] 
   

 

2 

สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – 

เมืองอาซาฮิกาวะ – หมู่บา้นราเมงอาซาฮิคาว่า – 

อุทยานแห่งชาติไอเซ็ตสึซัง – นํ้ าตกริวเซย์ – 

นํ้าตกกิงกะ – กระเชา้คโุรดาเกะ – อิออน ทาวน ์

✈  อิสระ 

ASAHIKAWA 

HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

3 

เนินพระพทธเจา้ – รา้นของฝากท่ีระลึก – เลือกซ้ือ

ผลิตภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตา

รุ - คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี –โรง

เป่าแกว้คิตาอิชิ - รา้นกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  – มิต

ชุยเอาเลต้ท ์- บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนิด 

   

HOTEL 

SAPPORO 

หรือเทียบเทา่ 

4 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ทาํเนียบรฐับาลเก่าออกไกโด 

– ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัป

โปโรโ่จไง – ชอ้ปป้ิง JR TOWER – ชอ้ปป้ิงทานูกิโค

จ ิ

 อิสระ อิสระ 

HOTEL 

SAPPORO 

หรือเทียบเทา่ 

5 
สนามบินชิโตเซะ-สนามบินดอนเมือง 

[XJ621 09.55-15.10] 
✈   

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ 

20.00 น. นัดพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์

เอเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ 

[สาํคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษ

จบัปรบัได ้] 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น สนามบินชิโตเซะ เมืองซปัโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย

เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ620 [บริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง]  

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(ฟรีนํ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน และหากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย) 
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วนัที่ 2 สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – เมืองอาซาฮิกาวะ – หมู่บา้นราเมงอาซาฮิคาว่า 

อุทยานแห่งชาตไิอเซ็ตสึซงั–นํ้าตกริวเซย–์นํ้าตกกิงกะ–กระเชา้คโุรดาเกะ–อิออนทาวน ์[- / L / -] 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเซะ เมืองซปัโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร และเมื่อรบัสมัภาระเรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปข้ึนรถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง 

พรอ้มกบัรบกวนปรับนาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของญ่ีปุ่น ซ่ึงเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา 

  เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช้ื่อวา่ “Small Town Of The Most 

Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนน่ารกัของเมืองน้ีอยู่ท่ีภาพววิทิวทศัน์แบบพาโนรามาววิระหวา่งสองขา้งทาง

ท่ีเต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยสี์เหลืองทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมนัฝรัง่สีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของ

ทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลงัสลบัเนิน จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ําสีฟ้า (Blue Pond) 

ตั้งอยู่ฝัง่ซา้ยของแม่น้ํา Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ําท่ีเกิดจากแร่

ธาตุตามธรรมชาติ โดยเกิดขึ้ นจากการกั้นเข่ือนเพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุข้ึนเม่ือปี 

1988 ไหลเขา้สู่เมือง ไฮไลท!์!! ชมน้ําสีฟ้าท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน้ําตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสู้งจาํนวน

มากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบ่อ  

  หมู่บา้นราเมง (Ramen Village) ซ่ึงเมืองแหง่น้ี มีประวติัศาสตรก์ารทาํราเมนมาอยา่งยาวนาน นับตั้งแต่

ยุคหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 และมีน้ําซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถือกาํเนิดมาในปี 1996 

เพ่ือใหเ้หล่านักท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของรา้นราเมนท่ีมีชื่อเสียงทั้ง 8 รา้นไดอ้ย่าง

เต็มท่ี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมง [รบั CASH BACK จากไกด]์ 

บ่าย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซงั (Daisetsuzan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเรียกไดว้า่

ตั้งอยูใ่จกลางของภมิูภาคฮอคไกโด ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กักนัในนามหลงัคาของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) 

โดยในปี 1934 และต่ืนตาต่ืนใจกบัฤดุใบไมเ้ปล่ียนสี ทัว่ทั้งบริเวณอุทยานจะเต็มไปดว้ยตน้ไมท่ี้กาํลงัพากนั

เปล่ียนสีสัน (โดยปกติใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีเกาะฮอกไกโดจะเปล่ียนสีประมาณช่วงตน้เดือนตุลาคม-กลาง

พฤศจิกายน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

  น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตกท่ีจัดได้ว่าเป็นวิว

ธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในรอ้ยของญ่ีปุ่น น้ําตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น้ําอยูใ่นเขตภเูขาโซอุนเคียว สามารถ

สมัผสัความแรงของสายน้ําท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น้ําอิชิคาริไดห้ลงัจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาว

น้ําตกทั้งสองแหง่น้ีจะแข็งตวักลายเป็นน้ําแข็ง 

  กระเชา้คโุรดาเกะ นําท่านชมใบไมเ้ปล่ียนสีสุดแสนโรแมนติกนับไดว้า่เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

เกาะฮอกไกโดขนาดตัวกระเชา้สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 101 ท่ีนัง่และใชเ้วลาเดินทางไปถึงดา้น

บนสุดประมาณ 7 นาที  นับวา่เป็นเสน้ทางชมใบไมแ้ดงท่ีไมค่วรพลาดสาํหรบัเสน้ทางฮอกไกโด 

  พาท่านสมัผัสกบัความงามไปพรอ้มความต่ืนเตน้กบักระเชา้ลอยฟ้าหอ้ยขา เพื่อใหท่้านไดช้มธรรมชาติของ

ใบไมเ้ปล่ียนสีแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่นอย่างใกลชิ้ด (กระเชา้ลอยฟ้าอาจหยุดใหบ้ริการในวนัท่ีสภาพ

อากาศไม่เอ้ืออํานวย หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัยทั้งน้ีทางบริษัทขออนุญาตปรับเปล่ียนรายการเพ่ือความ

เหมาะสม) 
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  อิออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า (Aeon mall Asahikawa) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาวา่ อิสระให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อย่าง คิ

ทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ อิออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า 

 นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 3 เนินพระพทธเจา้ – รา้นของฝากที่ระลึก – เลือกซ้ือผลิตภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตา

รุ - คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี –โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ - รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี้  – มิตชุย

เอาเลต้ท ์– บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนิด             [B / L / D] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  เดินทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจา้ หรือ Hill of the Buddha ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเมืองซปัโปโร่ ท่ีถูก

ออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดงัชาวญ่ีปุ่น พระพทุธรปูมีความสงูถึง 13.5 เมตร และมีน้ําหนัก

มากถึง 1500 ตนั ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้นรายลอ้มไปดว้ย

ดอกลาเวนเดอร ์ฤดูหนาวกอ้จะรูสึ้กไดถึ้งความงดงามของหิมะท่ีขาวโพลน นับไดว้่าเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีๆ

เรียกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

  รา้นจาํหน่ายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร่ ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท่้าน

ไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ภายในรา้นแวะซ้ือของฝากท่ี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่ง

ผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งข้ึนในสไตล์ยุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวน

ดอกไม ้ซ่ึงม ีช็อคโกแลตท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของท่ีน้ีคือ Shiroi Koibito ซ่ึงมีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแด่คนรกั 

ท่านสามารถเลือกซ้ือกลบัไปใหค้นท่ีท่านรกัทาน หรือวา่ซ้ือเป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นได ้

  เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรบัซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

รา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึ้ นจากการถมทะเล เพื่อใชส้ําหรับเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือทาํถนนหลวง

สาย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็น

ทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ชม นาฬิกาไอนํ้าโบราณ สไตล์อังกฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน้ํา มี

เสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหน่ึงในรา้นคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวัอาคาร

มีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตรข์องเมือง โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ มีชื่อเสียง

ทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพ่ือใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบนั

น้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพ่ือใชเ้ป็นของใชห้รือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมี

ชื่อเสียงและเก่าแก่ท่ีสุด โดยก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นัน่เอง นอกจากน้ียงัมีสอนวิธีการเป่า

แกว้ใหก้บันักท่องเท่ียวดว้ย 
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  รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์นูแมวช่ือดงั คิตต้ี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

สินคา้และถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

  แหล่งชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รปูแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในฮอกไกโด ตั้งอยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางท่ีไปยงั สนามบินชิ

โตเซ่ เปิดใหบ้ริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนด์ต่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึง

รา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ และรา้นจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟารม์

ทอ้งถ่ินประจาํจงัหวดัฮอกไกโด 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร ** พิเศษสุดๆ กบัเมนูปสุูดอร่อย 3 ชนิด แบบไมอ่ั้น ** 

 นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 4 ศาลเจา้ฮอกไกโด – ทาํเนียบรฐับาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร - ตลาดปลาซปั

โปโรโ่จไง – ชอ้ปป้ิง JR TOWER  – ชอ้ปป้ิงทานูกิโคจ ิ          [B / - / -] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แหง่น้ีตั้งอยูท่ี่ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ศาสนาพุทธนิกายชินโต

ถือเป็นศาลเจา้ท่ีมีความเก่าแก่แห่งหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบนัก็ยงัคงมี

ความเก่ียวขอ้งผูกพนักบัวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซ้ึงเร่ิมตั้งแต่การมาสกัการะในวนัปีใหม่ การปัด

เป่ารงัควาญ วนัเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบรูณ ์มีกระรอกป่า

มาเยี่ยมทักทาย และจะคราครํา่ไปดว้ยนักท่องเท่ียวท่ีมาชมดอกซากุระและดอกบ๊วยซ่ึงจะบานสะพรัง่

พรอ้มๆ กนัเมื่อฤดใูบไมผ้ลิมาเยอืน 

  ชมทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด (Farmer Hokkaido Governing Office Building) เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกา ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารทาํเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์

สหรฐัอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกวา่2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใช้

งานมายาวนานกวา่ 80 ปีและไดย้า้ยไปท่ีทาํการหลงัใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสงู 10 ชั้นตั้งอยู่ทางดา้นหลงั

ตึกเก่า แต่ความงดงามท่ีเห็นน้ันไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ย

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติทาง

วฒันธรรมสาํคญัของชาติเมือ่ปี พ.ศ. 2512 

  ผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยุท่่ามกลางกลุ่มตึกสงูสมยัใหม ่เป็นหอนาฬิกาท่ี

เก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็น

โรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ไดป้รับเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ 

พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึง

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัอีกแหง่หน่ึงของเมืองซปัโปโร 

  ตลาดซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรียงราย

ตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆจาํหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน 

ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และมันฝรัง่ตามฤดูกาล ราคาก็

เหมาะสมไมแ่พงมากนัก 
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 อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 

  JR TOWER แหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดังและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง เช่น รา้น BIC 

CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจติอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส,์ รา้น100เยน, รา้น UNIQLO ขายเส้ือผา้

แฟชัน่วยัรุ่นอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันบนชั้น 10 ของตึก ESTA ยงัมี พิพิธภณัฑร์าเมง เป็นแหล่งรวมรา

เมนชื่อดงัทัว่ทั้งเกาะฮอกไกโด มาอยูร่วมกนัท่ีน่ี ใหนั้กท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบราเมนไดล้ิ้มรสชิมราเมนจากเมือง

ต่างๆ ไดอ้ยา่งจุใจ 

  อิสระ ชอ้ปป้ิงถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ท่ีเปิดใหบ้ริการยาวนานกว่า 100 ปี 

จุดเด่นของย่านน้ีคือการสรา้งหลังคาท่ีคลุมทัว่ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา้ ก็สามารถมา

เดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตร

ส่วนสินคา้ก็มีทั้งเส้ือผา้และรองเทา้แบรนดด์งัอยา่ง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และท่ีจะ

พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ท่ีทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น Donkiท่ีมีขายทุกอย่างตั้งแต่

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปถึงเคร่ืองสาํอางคใ์นราคาท่ีถูกจนน่าตกใจหรือถา้เดินจนหมดแรงท่ีน่ีก็มีรา้นอาหารดังๆ

หลายรา้นคอยใหบ้ริการอยูด่ว้ย 

 อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ 5 สนามบินชิโตเซะ-สนามบินดอนเมือง [XJ621 09.55-15.10] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 

 ทาํการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดินทางไปยงั สนามบินชินชิโตเซะ 

09.55 น. นําท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี XJ621 สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง 

15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 

โปรแกรม : HOKKAIDO AUTUMN งามปะลํ้าปะเหลือ 5D3N 

โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(XJ) 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่ม่ถึง12ปี  

[มีเตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ท่าน  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่ม่ถึง12ปี 

[มีเตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่ม่ถึง7ปี 

[ไม่มีเตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ทา่นละ 

02 ต.ค. – 06 ต.ค. 62 33,900 33,900 33,900 32,900 27,900 7,900 

16 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 33,900 33,900 33,900 32,900 27,900 7,900 

20 ต.ค. – 24 ต.ค. 62 33,900 33,900 33,900 32,900 27,900 7,900 
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23 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 33,900 33,900 33,900 32,900 27,900 7,900 

26 ต.ค. – 30 ต.ค. 62 33,900 33,900 33,900 32,900 27,900 7,900 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 33,900 33,900 33,900 32,900 27,900 7,900 

06 พ.ย. – 10 พ.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

08 พ.ย. – 12 พ.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

13 พ.ย. – 17 พ.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

15 พ.ย. – 19 พ.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

20 พ.ย. – 24 พ.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

22 พ.ย. – 26 พ.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

 **เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จงึไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชาํระคา่บริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัชี 071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัชี 221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพือ่ใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330 การจองจะมผีลสมบรูณ ์ก็ต่อเมือ่มีการโอนเงินมดัจาํ

เรียบรอ้ยแลว้เท่าน้ัน  

4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1  แจง้ยกเลิก กอ่นการเดินทาง 45 วนั ไมนั่บวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  

4.2  แจง้ยกเลิก กอ่นเดินทาง 15 วนั ไมนั่บวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3  แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด  
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4.4  ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํท่ี

นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่า

ทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลกูคา้ทุก

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของทา่นเองทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.6  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้กรณีท่านมีความ

ประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะตอ้ง

ดาํเนินกอ่นเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถา้โดยการชาํระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระทาํท่ีเคาน์เตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง 

เท่าน้ัน  

2. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้าม

ความเหมาะสมต่อไป 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [การบินไทย 30 กิโล **ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บินไทย มีการปรบัลดน้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่าน้ัน ** แอรเ์อเซียเอกซ ์20 

กิโล / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
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อตัราคา่บริการน้ีไมร่วม 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมในการขอวซ่ีาตามท่ีสถานทตูกาํหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

4. คา่ทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบริษัท

จะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัเพ่ือการพาํนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ

บิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขที่11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


