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*** อาหารพเิศษ! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์พรอ้มเคร่ืองดืม่ไม่อั้น //  

เมนู!! เซ็ตหอยเชลล ์*** 

 
 
วันแรก    สนามบินดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ 

20.00 น.   พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมืองชั้น 3 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก  ประตู 2 เคาน์เตอร์  สายการ
บิน AIR ASIA X  ทีมงานจะคอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.10 น. เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X   เที่ยวบินที่ XJ620 
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วันที่สอง        สนามบินชิโตะเซะ-หมู่บ้านไอนุ-หุบเขานรก-ภูเจาไฟโชวะ-ภูเขาไฟอุสึ- 
                      ฟาร์มหมีสีน า้ตาล-ชมพลุไฟจากโรงแรม 

07.50 น.        เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ นหลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากร 
เรียบร้อยแลว้ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ (Ainu Village) ชนเผา่พื้นเมืองฮอกไกโด ชมการแสดงระบาํ
พื้นเมือง, บา้นจาํลอง และ พพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้บราณต่างๆ ของชนเผา่ไอนุ สมควรแก่
เวลาเดินทาง สู่เมือง โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด พาชม จิโกกดุานิ 
ซ่ึงมีความหมายวา่หุบผานรก หุบผานรกแห่งน้ีเกิด จากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบั จึงก่อใหเ้กิดนํ้ าพรุ้อนและบ่อ
โคลนเดือดตามธรรมชาติ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เซ็ตหอยเชลล์ 
นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกนัวา่ “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี 1944 
นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่ นในฐานะอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งใหม่     พิเศษ! น าท่านน่ังกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟอุสึ (ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
อากาศทาํใหไ้ม่สามารถขึ้นกระเชา้ได ้ทางเราจะขออนุญาตนาํท่านไปทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืนแทน) ภูเขาไฟอุสึ ลูก
นี้เป็นภูเขาไฟที่ท าให้เกิดทะเลสาบโทยะขึน้มา จากหลกัฐานพบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20 - 50 ปี 
ดงันั้นจึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นที่แถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 
บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา ต่อมานาํท่านไปยงั ฟาร์มหมีสี
น ้าตาล ซ่ึงเป็นสถานที่อนุรักษห์มีสีนํ้ าตาลพนัธซ่ึ์งหาดูไดย้ากในปัจจุบนัจะพบเห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซา
คาริน และหมู่เกาะคูรินของรัสเซียเท่านั้น หลงัเขา้โรงแรมและรับประทานอาหารแลว้ ท่านสามารถชมพลุไฟ
ไดจ้ากบริเวณของโรงแรม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมที่พกั 

 ที่พกั TOYA KANKOU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 จากนั้นอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการอาบนํ้ าแร่ธรรมที่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการ 

รักษาโรคต่างๆ จึงเช่ือวา่ถา้ไดแ้ช่นํ้ าแร่แลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม        ภูเขาไฟโยเท – ทุ่งเรพซีด เมืองทากิคาวา – ซัปโปโร – ทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

3 
TAS_HOKKAIDO REPSEEF IN LOVE 

นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาโยเท สูง (1,898 เมตร) เป็นภูเขาไฟสลบัชั้นมีพลงัที่ตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ-
โทยะในฮอกไดโด โยเทมีบางส่ิงที่คลา้ยคลึงกบัภูเขาฟูจิและติด 100 อนัดบัภูเขาช่ือดงัชองญี่ปุ่ น จากนั้น
เดินทางสู่เมืองทากิคาวา ชมทุ่งดอกไม ้ดอกเรพซีด ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นนาํท่านไปชอ้ปป้ิงที่ ทานุคโิคจิ (Tanukikoji) ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลงัคา กินความยาว
ถึง 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ และยงัมีหา้งสรรพสินคา้ตั้งอยูด่ว้ย อิสระให้ท่านได้ช้
อปป้ิงอย่างจุใจเพ่ือเลือกซ้ือของฝากของที่ระลึก และท่านสามารถเดินไปย่านช้อปป้ิงใกล้ ๆ กันที่สึสึกิโนะ
รวมทั้งตรอกราเมนด้วยย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงกว่า 4500 แห่ง หลายแห่งเปิด
บริการไปจนหลังเทีย่งคืน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์พร้อมเคร่ืองด่ืมไม่อั้น 

 ที่พกั SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี          โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – เรร่าเอ้าท์เล็ท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ “เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นที่ลาดตํ่า
ของภูเขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 
1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียง
รายอยู ่ บรรยากาศในยามเยน็สุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล 
เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเกบ็ไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลอง
คร่ึงหน่ึงเพือ่ทาํถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  ท่านสามารถเดินชม “โรงเป่าแก้วคติะอิชิ” และ 
“พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกว ี ที่แสนอ่อนหวานไดอ้ยา่ง
อิสระ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นาํท่าน ชอ้ปป้ิงที่ เรร่าเอาท์เลต ศูนยร์วมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆทั้งของญี่ปุ่ นเองและแบ
รนดอิ์นเตอร์  

เยน็ รับประทานอาหารเที่ยง (รับคูปองเงินสด 1,000 เยน) 
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 ที่พกั ANA CROWNE PLAZA CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า    สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
08.55  น.       เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบิน AIR ASIA X   เที่ยวบินที่ XJ621 
14.10 น.        เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

อัตราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิม่ 

26-30 มิ.ย.58 34,900 34,900 33,900 32,900 8,000 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดั จาํทั้งหมด 
ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาํระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตร
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัย
ทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรับท่านที่ถือต่าง

ดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)  

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ข

ได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สาํรองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดย
บริษทั ฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้
เมืองห้ามผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามนําเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ 
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบริษทั ฯ ไม่
อาจคืนเงินให้ท่านไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   รวมทั้งบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคุเทศก ์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

6. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  

เง่ือนไขการช าระเงิน  :กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ
ทั้งหมด 
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หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่
จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน 
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณ ี* 

ลูกคา้ที่เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ตั้งแต่วนัที่ 1 ก.ค. 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งทาํวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการพจิารณาจาก
เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญี่ปุ่ นได ้ จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่
ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 

โดยมีเอกสารที่จะต้องย่ืนในข้ันตอนการเข้าเมือง เพ่ือยืนยันคุณสมบัติการเข้าญีปุ่่ น มีดังนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พาํนกัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ นได ้ เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณเีข้าญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะ

สั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 


