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NT393
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด โอตารุ ใบไมเ้ปลยีนส ี6 วัน 4 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 6 วัน 4 คนื ,

SMILE HOTEL ASAHIKAWA  , SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO  , SMILE HAKODATE HOTEL

อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ - เมอืงฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรยีวคาคุ - นงักระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
โกดงัอฐิแดงรมิน้าํ - ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเก่าโมโตมาช ิ- ภูเขาไฟโชวะ ชนิซนั + สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั 

หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- เมอืงซปัโปโร - มติซุยเอา้ทเ์ลท - เมอืงบเิอะ - สระน้าํสฟ้ีา - เมอืงอาซาฮคิาวา่ 
หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - เมอืงฟรุาโน่ - หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเกลิเทอเรส - ออิอน ทาวน ์- เนนิพระพทุธเจา้ - เมอืงโอตารุ
คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- รา้นสนิคา้มอืสอง - ถนนทานุกโิคจิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

20.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 2 ชนั 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ
แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร
(แนะนําใหโ้หลดของทไีม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครือง)

**หมายเหต*ุ* 



เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที

23.55 น.
บนิลัดฟ้าสู ่เกาะฮอกไกโด โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ620 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบน เครือง)

วนัท ี2
สนามบนิชโิตเซะ - อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ - เมอืงฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรยีวคาค ุ- โกดงัอฐิแดงรมิน้าํ - นงักระเชา้ชมววิกลางคนื ณ
ภเูขาฮาโกดาเตะ

09.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญปีุ่ น
ดนิแดนโรแมนตคิทางเหนือทมีธีรรมชาตอิุดมสมบรูณ์และมทีวิทัศนท์สีวยงาม ซงึคําวา่ “ฮอกไกโด” หมายถงึ เสน้ทางสูท่ะเลเหนือ
จากนันนําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ***

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park)
อุทยานแหง่นีนับเป็นสถานททีรีวบรวมเอาความงดงามของธรรมชาตมิาไวใ้นทเีดยีวกัน เพราะมทัีงทัศนียภาพทงีดงามของเกาะ ทะเลสาบ
และภเูขาไฟโคมะงาตาเกะ แตส่งิทถีอืเป็นไฮไลตข์องการทอ่งเทยีวของคอื จดุระหวา่งทะเลสาบโอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ
เนืองจากจะมเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแกง่ตา่งๆทเีชอืมตอ่ดว้ยสะพานเล็กๆ
โดยนักทอ่งเทยีวสามารถเดนิสํารวจพนืทไีดทั้งหมดภายในเวลาประมาณ 15-60 นาท ีหรืออาจจะเชา่จักรยานสําหรับปันไปรอบๆทะเลสาบโอนุมะ
(ซงึราคาเชา่จะอยู่ท ี500 เยน/ชวัโมง และ 1,000 เยน/วัน)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทา่เรือแหง่แรกในญปีุ่ นทเีปิดทําการคา้ขายกับตา่งประเทศในปี 1854 จนปี 1859
ฮาโกดาเตะไดเ้ป็น 1 ใน 5 เมอืงของญปีุ่ นทเีป็นเมอืงทา่เรือคา้ขายอย่างสมบรูณ์แบบ ทนีีชาวตะวันตกก็ไหลหลังเขา้มาในเมอืงฮาโกดาเตะ
และไดตั้งถนิฐานอยู่ทนีีกันหลายชนชาต ิมตีกึรามบา้นชอ่งทมีสีถาปัตยกรรมตะวันตกมากมายทเีรายังสามารถเห็นไดใ้นเขตเมอืงเกา่ย่านโมโตมาชิ

นําทา่นชม ป้อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) โกเรียวคาคเุป็นป้อมปราการแบบตะวันตกทสีรา้งเสร็จเมอื 150 ปีกอ่น
ววิมุมกวา้งอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคปู้อมโดยรอบจะปรากฏแกส่ายตาของผูช้มจากลานสงัเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคทุมีคีวามสงู
107 เมตร ซงึอยู่ตดิกับตัวป้อม คปู้อมรายลอ้มไปดว้ยตน้ซากรุะกวา่ 1,600 ตน้ ทําใหห้อคอยโกเรียวคาคกุลายเป็นจดุชมซากรุะลําดับตน้ๆ
ของฮอกไกโดในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิในฤดรูอ้น (หมายเหต ุคา่ทัวรไ์ม่รวมคา่ขนึหอคอยมคีา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 840 เยน)

จากน ้าํนําทา่นสู ่โกดงัอฐิแดงรมิน้าํ (Red Brick Warehouses) โกดังอฐิซงึสรา้งขนึในปี 1909 ไดรั้บการบรูณะใหม่ทังหมด
มรีา้นอาหารและรา้นของทรีะลกึตา่ง  ๆทนีีนันเรียกไดว้า่ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปปิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทใีหบ้รรยากาศเกา่ๆ
ดว้ยสงิกอ่สรา้งทดีคูลาสสกิทแีมจ้ะดเูกา่แกแ่ตก็่มคีลาสในเวลาเดยีวกัน
โดยเดมิททีนีีเคยเป็นคลังสนิคา้อฐิสแีดงทเีคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจากทไีม่ไดใ้ชง้านเป็นคลังสนิคา้อกีตอ่ไปแลว้
จงึไดทํ้าการปรับเปลยีนจนการมาเป็นเหมอืนดังปัจจบัุน 

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั***

หลังอาหารนําทา่นนัง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สงู 334 เมตร
ตังอยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันททีอ้งฟ้าโปร่งทังกลางวันและกลางคนื
สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์งีดงามของเมอืงฮาโกดาเตะ

ทพีกั
SMILE HAKODATE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- ภเูขาไฟโชวะ ชนิซนั (ไมร่วมกระเชา้) + สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั -
หบุเขานรกจโิกกุดาน ิ- เมอืงซปัโปโร - มติซุยเอา้ทเ์ลท



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) นับเป็นตลอดชว่งเชา้ทบีรรยากาศแสนจะคกึคักของเมอืงฮาโกดาเตะ
เพราะภายในตลาดนันเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสด ไม่วา่จะเป็น ปคูาน ิไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล
หรือจะเป็นผลไมต้า่งๆก็มใีหเ้ลอืกชอ้ปเลอืกชมิกันมากมาย โดยเมนูทฮีอตฮติตอ้งลองเมอืมาเยือนถงึถนิแหลง่กําเนดิของวัตถุดบิชนัเลศิก็คอื Uni-
Ikura Domburi โดยตลาดแหง่นีนันจะมพีนืทปีระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิดเปิดเป็นประจําทกุวัน ตังแตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทยีงตรง

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) หรือ ทา่เรือเมอืงฮาโกดาเตะ ย่านนีนับเป็นย่านทมีปีระวัตยิาวนานเป็นรอ้ยปี
แถมสงิปลกูสรา้งตา่งๆก็ยังคงมกีารอนุรักษ์ไวอ้ย่างดเียียม โดยทา่เรือแหง่นีนับเป็นทา่เรือแรกทเีปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศในปี 1854
ทําใหม้ผีูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถนิฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะตังแตนั่นเป็นตน้มา
และยังกลายเป็นอกีย่านยอดนยิมทนัีกทอ่งเทยีวชอบมาเยือนเมอืมาเทยีวยังเมอืงฮาโกดาเตะอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซนั (Showa Shinzan) ภเูขาไฟทเีกดิขนึใหม่และมอีายุนอ้ยทสีดุในประเทศญปีุ่ น
ซงึเกดิขนึจากการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขนึบนพนืทรีาบทุง่ขา้วสาล ีในระหวา่งปี 1943-1945
นับเป็นอกีหนงึภเูขาไฟทยัีงไม่มอดดับสนทิและยังคงมคีวันกํามะถันลอยอยู่เหนือปลอ่งภเูขาไฟใหเ้ห็นจนถงึปัจจบัุนเกดิเป็นทัศนียภาพทสีวยงาม

นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานทเีพาะพันธุห์มสีนี ้าํตาล
ซงึเป็นหมทีใีกลส้ญูพันธุแ์ละหาดไูดย้าก โดยในญปีุ่ นจะพบหมสีนี ้าํตาลนีไดท้เีกาะฮอกไกโดเทา่นัน
นักทอ่งเทยีวสามารถเยียมชมลกูหมสีนี ้าํตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทไีม่ดรุา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทยีว
เป็นภาพทน่ีารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกวา่นีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย์
ซงึจะมองเห็นหมสีนี ้าํตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลนิของหมผีา่นรูระบายอากาศเล็ก  ๆนอกจากนียังยังขายขนมปัง และแอปเปิล
ใหนั้กทอ่งเทยีวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาจโิกคดุาหน ิ(Jigokudani หรอื Hell Valley)  หรือเรียกอกีอย่างวา่ “หบุเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาติ
Shikotsu Toya เมอืง Noboribetsu น ้าํรอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นีมแีร่ธาตกํุามะถัน ซงึบอ่นีสว่นใหญ่เป็นเป็นบอ่น ้าํรอ้นกํามะถัน
อุณหภมูปิระมาณ 50 องศาเซลเซยีส ตลอดทาง ก็จะมบีอ่น ้าํเล็ก  ๆบางบอ่มอีุณหภมูทิรีอ้นกวา่และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย
ถอืเป็นแหลง่กําเนดิน ้าํแร่และออนเซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโด และบรเิวณทางเขา้ดา้นหนา้หบุเขาจะมยัีกษ์ถอืกระบองอยู่
ซงึเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืง เชอืวา่ชว่ยปกป้องเมอืงนี ยักษ์ทอีาศัยอยู่ในจโิกกดุานเิรียกวา่ “ยุคจินิ”
เป็นยักษ์ดทีจีะนําเอาโชครา้ยไปแลว้จะทําใหผู้ค้นมคีวามสขุ นีเป็นยักษ์ 2 สอียู่ระหวา่งทางขนึไปหบุเขานรก

นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง มติซุยเอา้ทเ์ลท เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ของซปัโปโร
ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังจากทัวโลกใหท้า่นเลอืกชมและซอืมากมาย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงบเิอะ - สระน้าํสฟ้ีา - เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - เมอืงฟรุาโน ่- หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเกลิเทอเรส - ออิอน
ทาวน์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เป็นเมอืงขนาดเล็กของฮอกไกโด โดยเมอืงแหง่นีมภีมูทัิศนท์างธรรมชาตทิงีดงาม
รายลอ้มไปดว้ยภเูขาและทุง่นาอันกวา้งใหญ่



จากนันนําทา่นชม สระน้าํสฟ้ีา (Blue Pond) เป็นแหลง่น ้าํตามธรรมชาตทิมีสีฟ้ีาสดใส
เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีแหง่ทน่ีาสนใจสําหรับผูช้นืชอบธรรมชาต ิตังอยู่ใจกลางเมอืงบเิอ นีเกดิขนึเพราะความบังเอญิหลังการสรา้งเขอืน
เพอืป้องกันการเกดิโคลนถลม่จากภเูขา ทําใหน้ ้าํถูกกันไม่ใหอ้อกจากเขอืน น ้าํถูกกักเก็บรวมกันจนเกดิเป็น Blue Pond ทมีสีฟ้ีาสวยสดใส
แตกตา่งจากบอ่น ้าํตามธรรมชาตอินื  ๆและยังมตีอไมส้งูทสีวยงามมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว จงึทําใหบ้อ่น ้าํแหง่นีโดดเดน่น่าไปเทยีวชม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa Ramen Village)
ราเมนของทนีีมรีสชาตอัินเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ
หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืกําเนดิขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดังของเมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง 8
รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืนหมู่บา้นราเมนทรีวบรวมรา้นดังขันเทพไวใ้นทเีดยีว
และยังมหีอ้งเล็กๆทจัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแหง่นีใหสํ้าหรับผูท้สีนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่เมอืงฟรุาโน ่(Furano) เมอืงเล็ก  ๆทตัีงอยู่ใจกลางเกาะฮอกไกโด จงึถูกเรียกขานวา่
“สะดอืของฮอกไกโด”รายลอ้มไปดว้ยภเูขาขนาดใหญ่ไม่วา่จะเป็นเทอืกเขาโทกาจใินกลุม่ภเูขาไฟไดเซ็ทสซึนั ภเูขาอาชเิบ็ทส ึและภเูขายูบาริ
เมอืงฟรุาโน่นันมสีภาพอากาศเย็นและแหง้มธีรรมชาตอิุดมสมบรูณ์ เหมาะแกก่ารเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้
แตใ่นชว่งฤดหูนาวในเวลาทหีมิะตก ก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลกูหลูกูตา

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเกลิเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บา้นขนาดเล็กๆทเีต็มไปดว้ยกระทอ่มไมน่้ารัก
สรา้งเรียงรายไปตามทางเดนิเหมอืนกับศลิปะในเทพนยิาย กระทอ่มแตล่ะหลังก็คอืรา้นขายของแตล่ะรา้น ซงึประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น
ทจํีาหน่ายสนิคา้งานฝีมอืและสนิคา้พนืเมอืง โดยมรีา้นกาแฟ Chu Chu no Ie ตังอยู่ใจกลางของหมู่บา้น รา้นคา้ตา่ง  ๆจะอยู่ไม่ไกลกันมาก
ทําใหด้เูหมอืนเป็นหมู่บา้นซงึอยู่ทา่มกลางป่า คลา้ยบา้นในเทพนยิาย หนา้หนาวเชน่นีก็จะไดบ้รรยากาศหมิะแบบขาวโพลน
แตใ่นฤดรูอ้นก็จะไดบ้รรยากาศของป่าสนเขยีวขจกีับบา้นไมใ้นป่าสน

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ออิอน ทาวน ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกัน อาท ิขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม ้และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อย่างคทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กัน

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เนนิพระพทุธเจา้ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- ดวิตฟีร ี-
รา้นสนิคา้มอืสอง - ถนนทานุกโิคจิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เนนิพระพทุธเจา้ (HILL OF BUDDHA) ตังอยู่ทเีมอืงซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญปีุ่ น
ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งชนิเอกอกีชนิหนงึของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนกิชาวญปีุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรท์ถีอืวา่ทสีดุรางวัลของสถาปนกิ
โดยมลัีกษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปันพระพทุธรูปมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าํหนัก 1500 ตัน พนืททีลีอ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลง
อกีทังราย ลอ้มดว้ยธรรมชาตอัินงดงาม ชว่งฤดรูอ้นทจีะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร์
และชว่งฤดหูนาวทเีหมอืนอยู่ทา่มกลางความขาวสะอาดของหมิะทขีาวโพลน
และอกีจดุหนงึทพีลาดไม่ไดนั้นคอืการเดนิลอดไปตามอุโมงคท์มีาความยาว 40 เมตร
ทเีมอืเดนิไปจนถงึจดุทปีระดษิฐานพระพทุธรูปทอียู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขนึไป
จะมองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพทุธรูปเปรียบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า ซงึไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก
ถอืเป็นอกีสว่นหนงึททีางสถาปนกิตังใจออกแบบเพอืใหท้กุๆสว่นมคีวามพเิศษไม่แพก้ัน นับวา่เป็นอกีหนงึ Unseen Hokkaido
สถานททีมีคีวามมหัศจรรยแ์ละคุม้คา่อย่างยงิสําหรับการมาเยือน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เป็นเมอืงทา่ในฮอกไกโด ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซปัโปโร
เป็นเมอืงทา่หลักของอ่าวมาเป็นเวลานานจงึ มอีาคารเกา่แกม่ากมาย เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึในญปีุ่ น



จากนันนําทา่นชม คลองโอตารุ คลองสายเล็ก  ๆทไีหลผา่นกลางเมอืง สญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ
ทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิประดับตกแตง่ดว้ยโคมไฟถนนแบบวคิตอเรียน

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีทนีีเป็นแหลง่รวบรวมกลอ่งดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์
ลักษณะของอาคารเป็นอาหารเกา่แก ่3 ชนั ภายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภัณฑแ์หง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ.
1910 ตัวอาคารไดรั้บอทิธพิลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรปทเีขา้มาตังรกรากทนีี ภายในมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายกวา่ 3,400 ชนดิ
มหีลายราคาใหเ้ลอืกซอืไดต้ามสะดวก

นําทา่นสู ่โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิโรงเป่าแกว้ชอืดังของเมอืงโอตารุ ชมการสาธติการเป่าแกว้ดว้ยวธิกีรรมดังเดมิ
หรือหากทา่นใดชนืชอบการประดษิฐส์งิของทไีม่เหมอืนใครก็สามารถเขา้ร่วมขันตอนทําเครืองแกว้แบบ DIY เพอืสรา้งผลงานเป็นของตนเองได ้
หรือจะเลอืกซอืสนิคา้สวยๆทมีอีย่างหลากหลายก็ไดเ้ชน่กัน อุตสาหกรรมการทําผลติภัณฑจ์ากแกว้ของชาวโอตารุนัน
เรมิตน้หลังจากอุตสาหกรรมประมงเรมิถดถอยในชว่งหลังสงครามโลกครังทสีอง
ชาวเมอืงลายคนจงึหันไปผลติเครืองแกว้เพอืเป็นการทดแทนรายได ้ปัจจบัุนเมอืงโอตารุก็ยังขนึชอืในอุตสาหกรรมเครืองแกว้อยู่ 

เดนิทางสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีเพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารัก ของตัวการต์นูแมวชอืดัง คติตี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นําทา่นอสิระช็อปปิง ดวิตฟีร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ทัง เสอืผา้ น ้าํหอม ตา่งๆมากมาย

จากนันนําทา่นจใุจชอ้ปปิง รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมจํีาหน่ายสนิคา้สภาพด ีเชน่ กระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ และขา้วของเครืองใชต้า่งๆ
เครืองจานชาม ชดุกาแฟ ซงึสว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทผีลติและจําหน่ายในประเทศญปีุ่ น

จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีนืททัีงหมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่ง  ๆอย่างรา้นขายกโิมโน เครืองดนตรี วดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย
ทังยังเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เนืองจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน
นอกจากนันทนีียังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่

ค่าํ
***บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร***

ทพีกั
SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
สนามบนิชโิตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ

***อสิระรบัประทานอาหารเชา้ทสีนามบนิ ตามอธัยาศยั***

10.00 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เทยีวบนิท ีXJ621
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

15.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:32 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ท่าน

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ(Re-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 34 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 3,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,500 บาท ,
กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศญปีุ่ นระงับการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในกรณตีอ้งทําเรอืงยนืขอวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน



อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนืๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมดทุกกรณี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณถีา้ท่านออกตวัภายใน
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิเตมิ ในกรณทีผีูเ้ดนิทาง เป็นชาวตา่งชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนักบวช จะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 2,000
บาทตอ่ท่าน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี ้าํเงนิและสแีดง) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ
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