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HAPPY TOGETHER IN JAPAN 

CHILL…OUT โอฮาโยะฮอกไกโดท่ีรกั 6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(XJ) 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง :  วนัที ่22 - 27 มิถุนายน 2561  
 

เทีย่วบนิ รายละเอียด ไฟลเ์ดินทาง เวลาการเดินทาง สายการบิน 

ขาไป   DMK (กรุงเทพ) - CTS  (ชิโตเซะ)   XJ 620 23.55-08.40   

 
ขากลบั   CTS  (ชิโตเซะ)  - DMK (กรุงเทพ)   XJ 621 09.55-15.50 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
 

20:30 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง   อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน

แอร์เอเชียเอ็กซ์  (XJ)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกท่าน….. 
 
 

หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 
 

23:55 น. บินสู่ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิแอร์เอเชยีเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน

เคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง           สนามบินชิโตเซะ - เมืองซปัโปโร - ศาลเจา้ฮอกไกโด - อดีตท าเนยีบรฐับาล - สวนโอโดริ - 

                      ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์– อิสระช็อปป้ิง ณ มิสซุยเอา้ทเ์ลต  – ทีพ่กั  
 
 
 

 

08:40 น. ถงึสนามบินนานาชาติ สนามบินชโิตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดนิแดนอาทติย์อทุยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
น าท่านสกัการะ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจ้า ฮอกไกโดเป็นศาลเจ้า ใน
ลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซ่ึงแต่เดิมศาลเจ้านี้ มีช่ือว่าศาล

เจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก เพราะ

เช่ือกนัว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทกัษ์เกาะฮอกไกโดและ

คอยปกปักษ์รักษาชาวเมือง บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่ง

นี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือเป็นขวัญและ

ก าลังใจด้วย   จากนั้นน าท่านชม "อดีตท าเนียบรัฐบาล" (Old 

Hokkaido Government Building) หรือตึกแดง อกีหน่ึงสถานที่ที่ไม่

ควรพลาด เพราะความสวยงามของที่น่ีที่เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อค

อเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคาร

ท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมริกา  ตึกแดงหลังน้ีใช้

เป็นที่ท  าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ือง

ยาวมานานถงึ 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลังใหม่สถาปัตยกรรม

แบบยุโรปคลาสสิค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888  จากนั้นน าท่านผ่าน

ชม หอนาฬิกาโบราณ  สัญลักษณ์ คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 

100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส  าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่งสร้างมา
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ตั้งแต่พ.ศ.2421 อาคารแรกเร่ิมเดิมทีใช้เป็นโรงฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียนมา

เป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่พ.ศ.2424 จนถึง

ปัจจุบันนี้ กยั็งบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงด้วยความเก่าแก่ อยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน 

ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่งหน่ึงของชาติ 

 

  เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)   

 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นผ่านชม สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่ง

หน่ึงของญ่ีปุ่น แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ 

อสิระตามอธัยาศัย ให้ท่านได้บันทกึภาพความงามเป็นที่ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงท่านสามารถมองเหน็   

ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์(Sapporo T.V. Tower)    ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ.1957

และมีความสงูถึง142.7 เมตร   จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงมิสสุยอิเอา้ทเ์ลตพารค์  (Mitsui Outlet Park 

Sapporo) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall  ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด  ภายในห้างมีร้านค้าแบ

รนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน  รวมถงึร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่ัง  และร้านจ าหน่ายสนิค้า

พ้ืนเมือง นอกจากน้ีที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นช่ือของฮ

อกไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล ราเมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝาก  และร้าน Tax 

Free มากกว่า 110 ร้าน และมีทั้ง Free Wi-Fi   อ านวยความสะดวก   ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่ใน outlet 
กนั สนิค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งน้ีราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งน้ัน เพราะหลายร้านกล็ดราคากนั
ถงึ 30-70% กนัเลยทเีดียว. 
 
 
 
 
 

ค า่  อิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
 

 
 
 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA  ROYNET  SAPPORO  หรือ เทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว)  
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วนัทีส่าม        เมืองซปัโปโร – อิสระช็อปป้ิงตามอทัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่กั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (2) 
 

ให้ท่านได้ อิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั ได้อย่างเตม็ที่ เรามีสถานที่แนะน าส าหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังนี้ ค่ะ 
 

ตลาดโจไก และศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสด

ของฮอกไกโดไว้มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจ

ไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร  “ตลาด

ป ล านิ โจ ” แ ล ะ  “Over–the – Counter Market 

ตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็น

ตลาดที่ได้รับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิมชิมรสข้าว

หน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิง

ซ้ือมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่าง

เตม็ที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านได้รับความนิยมที่สุด

เพ่ือเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มด ่าไปกบัความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น…. 
 

ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)  เป็นย่านที่รวบรวม

ร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ร้านอาหาร 

ร้านขายอุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส ์และอื่นๆ อกีมากมาย

ให้ท่านได้ช้อปป้ิง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA 

จ าห น่ ายก ล้อ งดิ จิ ต อล , เค ร่ือ งใ ช้ ไฟ ฟ้ าแล ะ

อิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน ,ร้าน UNIQLO ขาย

เสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI 

ขายยาและเคร่ืองส าอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, 

Kanebo 
 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึง่ในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่

สบืทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซื้ อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 

ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออก

และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อกัน

ด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่

เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งาน

ได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือ

ก าเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิก าหนดให้ซัป

โปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 

(ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหาร

ขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `
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ทานุกโิคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสบัเปล่ียนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก 

ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เต็มไปด้วย

ความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน 
 

เจอาร์ทาวเวอร์  อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่

เช่ือมต่อกับสถานีที่ซ่ึงไม่ว่าอะไรกมี็พร้อมตั้งแต่ของ

ฝ าก จ าก ฮ อ ก ไก โด  แ ล ะ ข น ม ขึ้ น ช่ื อ จ น ถึ ง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ‘JR ทาวเวอร์’ อาคารสูง 38 ช้ันที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ของสถานี JR ซัปโปโร 
รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อาทเิช่นช้อปป้ิงเซน็

เตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร , 

อ อฟ ฟิ ศ , จุ ด ชม วิ ว  T38 แ ล ะอื่ น ๆ  เป็ น ต้ น 

ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเช่ือมจากใต้
ดินขึ้นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสงัเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่กม็าเปิดสาขาอยู่ด้วย 

ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธมีพาร์ค ‘ราเมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง เคร่ืองไฟฟ้า ส่วนบนดาดฟ้า 
และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 
ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงด้วย
บรรยากาศเดินเล่นสบายๆ  

 

เทีย่ง - เยน็ อิสระอาหารเทีย่ง และ อาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่  

 

ทีพ่กั   โรงแรม DAIWA  ROYNET  SAPPORO  หรือ เทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี ่     ซปัโปโร –หมู่บา้นไอนุ –โนโบริเบท็สึ – จิโกกุดานิ (หบุเขานรก) – หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ            

              ทะเลสาบโทยะ - ทีพ่กั 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 

 

 

 

 

น า

ท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑช์นพื้ นเมืองชาวไอนุ พิพิธภัณฑช์นพ้ืนเมืองไอนุตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโด โดยก่อตั้งขึ้น
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เพ่ืออนุรักษ์ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกบัชนพ้ืนเมืองไอนุใน ปี1984 ซ่ึงภายในมีเอกสารที่เกี่ยวกบัชาวไอนุ
ถึง 5,000 ช้ิน มีภาพไอนุ และงานเขียน รวม 150 ช้ิน และมีหนังสอืรวม อกี 7,500 เล่ม รวมทั้งมีการแบ่งโซน
จัดแสดงออกเป็น 2 โซนคือ โซนสมัยใหม่ และโซนโคตันอันเป็นที่จัดแสดงและจ าลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่
ประจ าบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการจ าลองชุมชนของชาวไอนุภายในหมู่บ้านไอนุ มีการจัดแสดงวัฒนธรรมที่สื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถสมัผสัถงึวิถชีีวิตแบบญ่ีปุ่นพ้ืนบ้านได้อย่างแท้จริง จะมีรปูป้ัน เทพเจ้าและสตัว์ต่างๆที่ชาว

ไอนุเคารพนับถือ เช่น นกฮูกและหมีสนี า้ตาล  ซ่ึงในปัจจุบันสตัว์ทั้งสองชนิดนี้ เป็นสัตว์หายาก  และได้รับการ
อนุรักษ์คุ้มครองถอืเป็นสตัว์ศักดิ์สทิธิ์ที่ชาวไอนุให้ความนับถอื   
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4)   
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไป

ด้วยบ่อน า้แร่ที่มีช่ือสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ซ่ึงได้

มีแหล่งก าเนิดน ้าออนเซ็นของออนเซนโนโบริเบทส ึ

ตั้งที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของออนเซนโนโบ

ริเบทสึ เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจาก การระเบิดของ

ปากปล่องภูเขาไฟที่ มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 

450เมตร และทุกๆนาทีจะมีน ้าร้อนผุดออกมามาก

ถงึ 3,000ลิตร และน า้ที่ไหลออกมากร้็อนมาก วัด

สูงสุดได้มากกว่า130℃ ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึง

ในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆ เตม็ไปด้วยไอน า้จนไม่

สามารถมองอะไรเหน็ และจากหอคอย เรากส็ามารถ

มองเห็นการพุ่ งตัวขึ้ นมาของแก๊สภูเขาไฟได้เลย       

และน า้ร้อนได้พร้อมกบัได้กล่ินของก ามะถัน จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หบุเขานรก … มา

จ้องตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… (ฉาก

หนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกนัแค่วนัเดียว) 

น าท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจาย

อยู่เตม็บริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขา เพ่ือสัมผัสกับบ่อ

โคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซ่ึงแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความเคารพนับถือเป็นอย่าง

มากให้ท่านได้บันทึกภาพเกบ็ความประทับใจได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านชมหมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ 

(Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพ้ืนที่หมู่บ้าน

มีทั้ง หอสงัเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้าน

นินจา หมู่บ้านซามูไร  โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถ

สัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญ่ีปุ่นโบราณ 

นอกจากนี้ ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา 

เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบ

ชาวเอ โดะอีก ด้ วย  จากนั้ นน าท่ าน เดิ นทางสู่ 

ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะตั้งอยู่ในอุทยานชิ

โกะทสึโทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็นหนึ่ งใน
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ทะเลสาบยอดนิยมของเกาะที่มีนักท่องเที่ยวหล่ังไหลมาปีละไม่น้อยกว่าหน่ึงล้านคน เน่ืองจากเป็นสถานที่ท่อง

เที่ยงที่สวยงาม ระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณ

ใกล้ๆ ทะเลสาบน้ันกมี็ทั้งน า้พุร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอนัมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย.......  
 

เยน็  รบัประทานอาหารในโรงแรม  (5)  ใส่ชดุยุกาตะ 
 

ทีพ่กั   โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า  
 

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น (ออนเซน็) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ด
เหนื่อยกับการเดินทาง ซ่ึงการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทา

อาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ังมีน า้มีนวล ตามอัธยาศัยหรือ

ท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก 

 

วนัทีห่า้         โทยะ – ฟารม์หมีสีน ้ าตาล– เมืองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน ้ า –ชอ้ปป้ิงอิออน  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์หมีสีน ้ าตาล ซ่ึงมีถิ่นก าเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น 

ปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเตม็ท ีอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัความน่ารักของ

เหล่าหมีสีน า้ตาลที่จะคอยมาขออาหาร อย่างน่ารักน่าชัง ให้ท่านได้สมัผัสใกล้ชิดกบัหมีสนี า้ตาล อสิระให้ท่าน

ได้เลือกชมและซ้ือของที่ระลึกต่างๆของที่น่ีกับเวอร์ช่ันหมีสีน ้าตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร  (ใช้เวลา
ประมาณ 2 ช่ัวโมง )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7) เมนู...เซ็ทอาหารญีปุ่่ น  
 

บ่าย จากนั้นน าท่าน ชมคลองโอตารุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ 

ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก ซ่ึงในอดีตเป็น
คลองที่เกดิจากการถมทะเล เพ่ือใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้าจาก

เรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วน าสินค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่
ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหนึ่งท าเป็นถนนหลวง ส่วน
อีกค ร่ึงห น่ึ งได้ บู รณ ะป รับปรุงให้ เป็นสถานที่ ท่ องเที่ ยว 
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นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเตม็ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก   
จากนั้นน าท่านชม โรงงานแกว้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ จากโรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ   ท่าน

จะได้ตื่นตากับเคร่ือง ประดับและตกแต่ง ที่ท  ามา

จากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่านจะ

เลือกชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะน า

อาจท าให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีเพียงตึกเดียว 

แต่จริงๆแล้ว Otaru Music Box Museum แห่งนี้ มี

อ ยู่ ด้ ว ย กั น ถึ ง  6 ตึ ก ไ ม่ ไก ลกั น ใน ถน น ส าย 

Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุด 

และมีคนมาแวะชมมากที่สดุ สร้างในปี 1912 มี หอ

นาฬิกาไอน ้ า อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นสญัลักษณข์องเมือง 

จุดที่ ใครๆก็ต้องแวะเก็บภาพที่ ระลึก ด้านในมี

ด้วยกัน 3 ช้ัน เป็นส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซ้ือ

มากที่สดุ ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสคิ แบบหมุนไข

ลาน ตุ๊กตา โคมไฟ ชุดน า้ชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง 

ข้าวของสไตล์ญ่ีปุ่นและอีกมากมายที่จัดวางไว้อย่าง

เก๋ไก๋เหมือนเปิดบ้านให้ชม ซ่ึงต้องขอบอกว่ามีทุก

รูปแบบให้เลือกสรร ความน่ารักที่ไม่แพ้กนัสกัช้ินจะ

ท าให้คุณต้องยอมจ่ายเงิน ในการซ้ือหาไปเป็นของที่

ระลึกหรือของฝากอย่างแน่นอน ตึก Hall Number2 

จะเป็น Antique Museum ตั้งอยู่เฉียงจากตึกหลักซ่ึงต้องข้ามถนนมา ในส่วนนี้ แสดงเคร่ืองดนตรีโบราณยุค

เก่าๆที่หลายช้ินท าจากไม้ แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางช้ินเราแทบไม่เคยเหน็ โชว์กลไกการท างาน

ภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิดให้ในการฟังเสยีงอตัโนมัติจากเคร่ืองดนตรีช้ิน เก่าแก่อย่างออร์แกน

ทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาที ด้วย...  “ ดงันั้นใครจะไปแอบใชเ้วทยม์นตแ์บบในเรือ่งก็ตระเตรียมเวลาให้

พอดีนะจ๊ะ”    ซ่ึงในปัจจุบันที่คลองย่านคลองโอตารุนี้ มี อาคารและโกดังได้ถูกเปล่ียนให้เป็นร้านอาหาร ร้าน

ขนม ร้านผลไม้ ร้านขายของฝาก และ ร้านขายของที่ระลึก  

จากนั้นน าท่าเดินทางสู่ หา้ง อิออน มอลล ์ให้ท่านเดินเลือกซ้ือสิ้นค้าเคร่ืองอุปโภค บริโภคต่างๆ และ ร้านค้า

ต่างๆๆ มากมาย อาทเิช่น ร้านร้อยเยน ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า รองเท้า และซปุเปอร์มาเกต็ ที่ท่านสามารถ

เลือกซ้ือสนิค้าเป็นของฝากได้มากมายก่อนกลับ 
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ค า่  อิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
 

ทีพ่กั   โรงแรม GRAND PARK OTARU HOTEL  (ระดบั 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า  

 
วนัทีห่ก         สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (8) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ.... 
 

09.55 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชยีเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621  (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

  ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

 
หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบริการ : ทวัรเ์ต็มรูปแบบ 6 วนั 4 คืน (XJ) 
 

อตัราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ 39,900.- 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกบัเดก็ 1 ท่านใช้เตียง ราคาท่านละ 39,900.- 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกบัเดก็ 1 ท่านไม่ใช้เตียง ราคาท่านละ 38,900.- 

พักห้องเดี่ยว   8,900.- 

เดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ( ไม่มีเตียง )   7,000.- 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบินลดจากราคาทวัร์ 10,000.- 

 

อตัรานี้ รวม : 
  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 24/01/2561) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมขึ้นตามความเป็นจริง 
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 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัคุ้มครองอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย (หรรษา 25)  

 ฟรี!!! WIFI ON BUS  
 

อตัรานี้ ไม่รวม : 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

 และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่ นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัล่ะ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง) 

 

การช าระเงิน : 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 

2. ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จดัมีสทิธยิกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  

3. กรุณาจัดส่งเอกสารส าหรบัยืน่วีซ่าก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

4. กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยนะคหะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาโอนเงิน : 
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เงือ่นไขการยกเลิก : 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถอืว่า 

    ท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ : 
 

 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ 

แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศน้ัน 

ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณปิีดกรุป๊การขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคิืนเงินมัดจ าทุกกรณ ี 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ใน

การหักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  
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 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่

ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณอีื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมาย

ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  


