
 

Hokkaido winter 5D3N  

 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวะ คโิรโระสกรีสีอรท์ 

พกัอาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 2 คนื 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ THAI AIR ASIA X เคร ือ่งล าใหญ ่A330-300 น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

พเิศษ!!! พาเทีย่วครบทกุวนั ทานบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์ชาบูหมูไมอ่ ัน้!!! WIFI ON BUS!!! 

หมายเหต:ุ 

1.วนัที2่9ธ.ค.62-4ม.ค.63เนนิพระพุทธเจา้ปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Sapporo Beer Museumแทน 

2.วนัที3่1ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisaiปิด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Watts Snowmobile แทนหรอืลานสกี

อืน่ๆในเสน้ทางแทน 

3.วนัที3่0ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัเทีย่ว Ice Pavillion แทน 

*โปรแกรมแตล่ะวนัอาจมกีารสลบัทีเ่ท ีย่วได ้แตท่า่นจะไดท้อ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม* 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 08 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

05 - 09 Dec 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

06 - 10 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

11 - 15 Dec 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2019  28,888  28,888 28,888 7,000 9,500 

13 - 17 Dec 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2019  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

20 - 24 Dec 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

26 - 30 Dec 2019  34,888  34,888 34,888 7,000 9,500 

27 - 31 Dec 2019  39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

28 Dec 2019 - 01 Jan 

2020  
42,888  42,888 42,888 7,000 9,500 

30 Dec 2019 - 03 Jan 

2020  
39,888  39,888 39,888 7,000 9,500 

31 Dec 2019 - 04 Jan 

2020  
37,888  37,888 37,888 7,000 9,500 

03 - 07 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 



 

08 - 12 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

10 - 14 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

15 - 19 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

17 - 21 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

22 - 26 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

23 - 27 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

24 - 28 Jan 2020  27,888  27,888 27,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตกิแท็กกระเป๋า 

23.55  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิ

ที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย) 

วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตะเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ – สวนสตัวอ์า

ซาฮยิามะ หรอื Ice Pavillion - หา้ง Aeon Mall 

08.25  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 

ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว น า

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เมอืงใหญอ่ันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจาก

ซัปโปโร ตัง้อยูท่างตะวันออกของซัปโปโร น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

(Asahikawa Ramen Village) ถอืก าเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของ

เมอืงอาซาฮคิาวา่มาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น เปรยีบเสมอืนหมูบ่า้นราเมน

ทีร่วบรวมรา้นดังๆไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี้ดว้ย 



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) เมนูราเมน 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo (หมายเหต:ุ วนัที3่0ธ.ค.62-1ม.ค.

63 สวนสตัวปิ์ด โปรแกรมปรบัไปเทีย่ว Ice Pavillion แทน ) ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ทีไ่มไ่ดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็น

ในสวนสัตวท่ั์วๆ โดยสวนสัตวแ์หง่นี้ไดม้แีนวความคดิทีว่า่ สัตวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มทีด่ ี และเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึท าใหท้กุทา่นไดส้ัมผัสถงึชวีติความ

เป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสัตวแ์ตล่ะประเภท ไฮไลทส์ าคญั! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิ ขบวนพาเหรด

ของนกเพนกวนิทีใ่หท้า่นไดช้มอยา่งใกลช้ดิ (พาเหรดแพนกวิน้11.00/14.30 ชว่งเวลาอาจมี

เปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่ับทางสวนสัตว ์และในชว่งฤดหูนาวสวนสตัวจ์ะปิดเวลา15.00น.) หรอืเทีย่ว

พพิธิภณัฑห์มิะและน า้แข็งคะมคิะวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็นพพิธิภัณฑท์ีใ่ห ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้ัมผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นแหง่แรกและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ภายในมเีสา

น ้าแขง็และก าแพงน ้าแขง็ขนาด 600 ตารางเมตร ทีใ่ชเ้วลาสรา้งดว้ยวธิทีางธรรมชาตถิงึ 25 ปี 

ทางเดนิอโุมงคน์ ้าแขง็ทีป่ระดับประดาดว้ยไสสวยงาม บารน์ ้าแข็ง และถ ้าจ าลองหนิงอกหนิยอ้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งAeon Mall อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระรบัประทาน

อาหารเย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัอาซาฮคิาวะ 

พกั: Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที ่3 
ลานสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ี– เคร ือ่งแกว้โอตาร ุ– โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ - รา้น Duty Free – 

ท าเนยีบรฐับาลเกา่ – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าทา่นเดนิทางสูล่านสโนวโ์มบลิ Shikisai-no-oKa ใหท้า่นสัมผัสประสบการณ์พเิศษขบัสโนวโ์ม

บลิ Snowmoblie (หมายเหต:ุ วันที3่1ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกSีhikisai ปิด โปรแกรมปรับเทีย่ว 

Watts Snowmobile แทนหรอืลานสกอีืน่ๆในเสน้ทางแทน) (ไมร่วมคา่snowmobile) ทา่น

สามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหมิะดว้ยรถสโนวโ์มบลิซึง่สามารถเลน่ไดเ้ฉพาะประเทศทีม่หีมิะ

ตกเทา่นัน้ การเลน่สโนวโ์มบลินัน้ขับขีไ่มย่ากเพยีงแคใ่ชค้ันเร่งและเบรคกส็ามารถบังคับตัวรถได ้

อยา่งง่ายดาย ส าหรับวธิเีลน่จะมคีรูฝึกของลานขับสอนวธิใีห ้จากนัน้อสิระใหท้า่นสนุกสนานตาม

อัธยาศัย หรอืทา่นสามารถเลอืกถ่ายรูป ชมววิและสนุกสนานกบัหมิะได ้(หมายเหต:ุคา่ทัวรไ์มร่วมคา่

กจิกรรมตา่งๆและไมร่วมคา่snowmobileทา่นละประมาณ 10,000 - 15000 เยน ทา่นทีม่คีวาม

ประสงคเ์ลน่กจิกรรมแจง้กับไกดห์นา้งาน) กรณีหมิะทับถมไมเ่พยีงพอ หรอืลานขับยังไมเ่ปิดหรอืปิด 

หรอืมปีรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบรษัิทขอ ปรับเปลีย่นไปลานขับอืน่ๆเชน่Watts Snowmobile แทน 

หรอืลานอืน่ๆทีอ่ยูใ่นเสน้ทางทอ่งเทยีวแทน จะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ น าทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรม

โอตาร ุคลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดงัทีอ่ยูต่ามรมิ

คลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้่ายขึน้ 

ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี้ จงึถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์น าทา่น

เทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ 

แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้

เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru 



 

Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแหง่เสยีงดนตร ีดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC 

BOX) ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 

รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่

ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมา

อัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่นไดส้ัมผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารัก

มากมาย ใหท้า่นไดท้ ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสูซ่ัปโปโร น าทา่นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์มร่วมการเขา้ชม

การผลติดา้นใน) แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ใน

สไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่น

ไปร ้านดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถูก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ 

เป็นอาคารในสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซู

เซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนี้ใชเ้ป็นทีท่ าการ

รัฐบาลฮอกไกโดตัง้แตปี่ พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้า่ราชการคนแรกทีไ่ดท้ างานในตกึนีค้อื มจิโิตช ิอวิามรูะ 

(Michitoshi Iwamura) แลว้ใชง้านตอ่เนื่องยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็น

อาคารทันสมัยสงู 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลงัตกึ  

ค า่  รบัประทานอาหาร (มือ้ที ่4 ) เมนูบฟุเฟ่ตข์าปู +ชาบหูมไูมอ่ ัน้  

หลงัอาหารเย็นอสิระใหท้า่นชอปป้ิงยา่นทานุกโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติโดยเฉพาะในเวลา

ค า่คนืทีบ่รรดาป้ายไสโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไสสลับสแีขง่ขนัประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนี้มี

รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น 

ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะได ้จากน ัน้เดนิทาง

เขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato 

Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

วนัที ่4 คโิรโระสกรีสีอรท์ - ตลาดปลาโจไก - เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ - หอนาฬกิาซปัโปโร 

– สวนโอโดร ิ- มติซุยเอาทเ์ล็ท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 



 

  

น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสกับ ลานสกรีสีอรท์ KIRORO SKI RESORT ใหท้า่นสนุกสนานกับ

กจิกรรมกลางแจง้ ณ ลานสก ีเพลดิเพลนิกับกจิกรรมสกทีี ่(หมายเหต:ุ คา่ทวัรไ์มร่วมคา่กจิกรรม

ตา่งๆ ไมร่วมคา่อปุกรณแ์ละไมร่วมคา่กระเชา้กอนโดลา่) หรอืทา่นจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่ซน

พลาซา่คโิรโระ ระฆังแหง่ความรัก (Love Bell) ตัง้อยูบ่นยอดเขาอะซาร ิ(Asari Peak) ของคโิรโระ รี

สอรท์ ระฆังนี้มตี านานของความรักอนัศักดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่วมักจะมาสั่นระฆัง แลว้อธษิฐานขอพร 

การเดนิทางขึน้ไปยัง ระฆังแหง่ความรัก ตอ้งน่ังกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้สูย่อดเขาโดยระหวา่งทางจะเห็น

ตน้ไมแ้ละววิหบุเขากวา้งใหญ่ นอกจากจะเป็นจดุใหคู้รั่กมาตรีะฆังขอพรเรือ่งความรักแลว้ ยังเป็นจดุ

ถ่ายรูปทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ดว้ย และสดุทา้ย คโิรโระ รสีอรท์ มารเ์กต็แหลง่รวมขนมอรอ่ย

เเละสนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอกไกโดไวค้รบซึง่ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงกลับไปเป็นของฝากได ้หมายเหต:ุ

กจิกรรมเลน่สกแีละกระเชา้กอนโดลา่ข ึน้อยูก่บัปรมิาณการทบัถมของหมิะและสภาพอากาศ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไกอจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในซัปโปโร เป็น

ตลาดทีค่กึคักและมากมายไปดว้ยของฝากของดขีองซัปโปโรและผลติภัณฑจ์ากท่ัวฮอกไกโด ทา่น

สามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโด

และทา่นสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากตา่งๆไดท้ีน่ี ่ 

(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่พระพุทธเจา้ The Hill of the Buddha (หมายเหต:ุ วันที2่9ธ.ค.

62-4ม.ค.63เนนิพระพุทธเจา้ปิด โปรแกรมปรับเทีย่ว Sapporo Beer Museumแทน) เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องซัปโปโรอยูภ่ายในพืน้ทีข่องสสุาน Makomanai Takino Cemetery มคีวาม

โดดเดน่เนื่องจากเป็นองคพ์ระพทุธรูปขนาด 13.5 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยทุง่ลาเวนเดอรนั์บแสนตน้

โดยบรเิวณทางเขา้จะม ี สระน ้า และอโุมงคค์วามยาว 40 เมตร นอกจากนี้ยังมรีา้นกาแสและ

รา้นอาหารเล็กๆ รวมทัง้รูปปัน้หนิจ าลองของโมอายแหง่เกาะอสีเตอร ์และรูปปัน้หนิจ าลองของสโตน

เฮนจใ์หไ้ดช้มและเก็บภาพสวยงามไดอ้กีดว้ย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ (ทางสถานทีเ่ก็บคา่บรจิาคเพือ่

ใชท้ านุบ ารุงสถานที ่300 เยน (บรจิาคดว้ยตัวเองหนา้ทางเขา้) ไมร่วมคา่จดุชมววิมมุสงู500เยน หรอื

เทีย่วชมพพิธิภณัฑเ์บยีรท์ีซ่ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) ซึง่ผลติภัณฑเ์บยีรย์ีห่อ้ซัปโป

โรมจีดุก าเนดิข ึน้จากทีน่ี่ มหีอ้งแสดงเกีย่วกับประวัตแิละเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติเบยีรเ์รือ่งราวของ

การท าเบยีร ์ตัวอาคารพพิธิภัณฑเ์ป็นอาคารสรา้งจากอฐิแดง แตเ่ดมิคอืโรงงานผลติเบยีร ์ซ ึง่เปิด

ด าเนนิการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2419 เป็นโรงงานผลติเบยีรแ์หง่แรกของญีปุ่่ น ปัจจบัุนกจิการเจรญิเตบิโต

มโีรงงานหลายแหง่ทั่วประเทศ ตกึเกา่หลงันี้จงึถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑเ์บยีร ์เมือ่ พ.ศ.2530 

เปิดใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชมสร ีภายในแบง่ออกเป็น 3 ชัน้โดยจะตอ้งขึน้ลสิตข์ ึน้ไปชม จากนัน้น าทา่น

ถ่ายรูป หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งข ึน้จากไม ้ออกแบบดว้ย

ศลิปะแบบอเมรกินัเป็นทีรู่จั้กในฐานะสัญลักษณข์องเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว ทัง้ใน

และตา่งประเทศแทบทกุคน ซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอยา่งเทีย่งตรง และมเีสยีงระฆังในทกุชัว่โมง 

ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซัปโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเป็น

สองฝ่ัง คอืทางทศิเหนือและทศิใต ้ในชว่งฤดรูอ้นจะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีง่ดงาม และชว่งตน้เดอืน

กมุภาพันธจ์ะเป็นสถานทีห่ลกัในการจัดเทศกาลหมิะซัปโปโร สามารถดดูนักทอ่งเทีย่วท ารายได ้

ใหแ้กฮ่อกไกโดมากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มติซยุ เอา้ทเ์ล็ท (MITSUI OUTLET) 

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น และสนิคา้อืน่ๆอกี

มากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแส ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

(อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato 



 

Sapporo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

  

 

 

วนัที ่5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอืบรกิารแบบ Set Box (มือ้ที ่6) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง06.00น.ได ้เพือ่ความ

สะดวกในเรือ่งระยะเวลาการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษิทัขอปรบัเป็น Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 

09.40  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย) 

15.35  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหตุ :  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา

แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง  

โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  



 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-

กลบั*) 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดท้กุกรณ ีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอพัเกรดทีน่ ัง่ สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถ

อัพทีน่ั่งได ้

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 

กโิลกรมั สมัภาระถอืข ึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ี

การเรยีกเก็บ **กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้

พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิ

ความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้

ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 



 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  

10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ 

เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม



 

ความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบัุตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกันท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 


