
 

1 
HD_Hokkaido Super Save (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางวนัที่           26 – 30 มิถุนายน 2558 
13 -17 , 16 – 20 , 20 – 24 ตุลาคม 2558 

        13 – 17  พฤษจิกายน 2558 

 

วัน โปรแกรม อาหาร โรงแรม 
1 สนามบินดอนเมือง  -/-/-  
2 สนามบินชิโตเซ่ => หุบเขานรถ =>ภเูขาไฟโชวะ => ฟาร์มหมีสี

น า้ตาล => ซัปโปโระ 
-/L/Dขา
ปูยักษ์ 

NOVOTEL SAPPORO 
หรือเทียบเท่า 

3 อิสระฟรีเดย์ B/-/- 
 

NOVOTEL SAPPORO 
หรือเทียบเท่า 

4 โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว 
เรร่าเอาเลต 

B/L/ 
D.1000 

ANA CROWNE PLAZA 
หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินชิโตเซ่ =>กรุงเทพฯ B/-/- - 
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วันแรก    ดอนเมือง 

20.00 น.   พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานดอนเมืองชัน้ 3 สว่นผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู2  
เคาน์เตอร์  สายการบิน AIR ASIA X  ทีมงานจะคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 

       ด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
23.10 น.   เดินทางสู ่สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X   เท่ียวบินท่ี XJ620 
 

วันที่สอง สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรก - ภเูขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ซัปโปโระ 
07.50 น.      เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

จากนัน้เดินทางสู ่ หมู่บ้านไอนุ (Ainu Village) ชนเผา่พืน้เมืองฮอกไกโด ชมการแสดงระบําพืน้เมือง, บ้าน
จําลอง และ พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้โบราณตา่งๆ ของชนเผา่ไอน ุ สมควรแก่เวลาเดินทาง สู่
เมือง โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโด พาชม จิโกกุดานิ ซึง่มีความหมาย
วา่หบุผานรก หบุผานรกแหง่นีเ้กิด จากภเูขาไฟซึง่ยงัไม่ดบั จึงก่อให้เกิดนํา้พรุ้อนและบอ่โคลนเดือดตาม
ธรรมชาต ิ

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  เมนู เซตหอยเชลล์ 
นําทา่นเดินทางสู ่ “ภเูขาไฟโชวะ” หรือท่ีเรียกกนัวา่ “โชวะ ชินซัง” ภเูขาไฟลกูเลก็ท่ีเกิดใหม่ลา่สดุเม่ือปี 1944 

นบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีนา่ประหลาดใจ ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในฐานะอนสุรณ์ทาง

ธรรมชาติแหง่ใหม่   ฟาร์มหมสีีน า้ตาล ซึง่เป็นสถานท่ีอนรัุกษ์หมีสนํีา้ตาลพนัธ์ซึง่หาดไูด้ยากในปัจจุบนัจะพบ

เห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคริูนของรัสเซียเทา่นัน้ จากนัน้นําทา่นไปช้อปปิง้ท่ี ทานุคิโคจิ 

(Tanukikoji) ช้อปปิง้อาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคา กินความยาวถึง 7 บลอ็กถนน มีร้านค้าตัง้เรียงรายอยู่

กวา่ 200 ร้านค้า และยงัมีห้างสรรพสินค้าตัง้อยู่ด้วย อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจุใจเพื่อเลอืกซือ้ของฝากของ

ท่ีระลกึ และทา่นสามารถเดินไปยา่นช้อปปิง้ใกล้ ๆ กนั ท่ีสสึกิึโนะรวมทัง้ตรอกราเมนด้วยยา่นซูซูกิโนะ ท่ีเต็มไป

ด้วยร้านอาหารและสถานบนัเทิงกวา่ 4500 แหง่ หลายแหง่เปิดบริการไปจนหลงัเท่ียงคืน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์พร้อมเบียร์ไม่อัน้ 

 ท่ีพกั NOVOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม อิสระฟรีเดย์ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

อิสระเต็มวนัให้ทา่นได้เดินทางท่องเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปป้ิงได้อย่างเต็มอิ่ม  หรือถ้า

หากทา่นต้องการที่จะสมัผสัเมืองซปัโปโรแบบมมุสงูๆ ก็ต้องเป็น JR TOWER เป็นจุดชมวิวของเมืองจากระดบั

ความสูงถึง 160 เมตร (ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานท่ีดึงดูดใจท่ีรวมทัง้

ห้างสรรพสนิค้าศนูย์การค้าและโรงแรมไว้ด้วยกนั JR TOWER อยูติ่ดกบัสถานีรถไฟ JR และรถไฟใต้ดิน ซึ่งเป็น

จุดเร่ิมต้นในการทอ่งเท่ียวหรือการเลอืกซือ้สนิค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นสามารถนัง่รถรางชมเมืองซปัโปโระ ด้วยตวัเอง แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ สามารถเลอืกเท่ียวได้ใน 1 วนั   

หาข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี..  http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  

 -ตึกรัฐบาลเก่า                      - ช้อปป้ิงสึสึกิโนะ                        - ตลาดปลายามเช้า 

 -หอนาฬิกา                           - ช้อปป้ิง JR TOWER                - สวนสัตว์มารุยามะ 

 -โรงงานเบียร์ซัปโปโระ          - ร้านร้อยเยน                            - จุดชมววิบนเขาโอคุระ 

 -สวนโอโดริ                           - โรงงานซอ็กโกแลต                 - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 

 -หอคอย ทีวีทาวเวอร์              - ตรอกราเมน                           - ภเูขาโมอิวะ 

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น  // เพื่อให้ท่านได้อิสระในการเที่ยวชมและช้อปป้ิง 
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  ท่ีพกั NOVOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา่ 

วันที่ส่ี   คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว –  เร่ร่าเอาท์เลท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

“เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยูบ่นท่ีลาดต่ําของภเูขาเท็งง ุ
ซึง่เป็นแหลง่สกีและกีฬาฤดหูนาวท่ีมีช่ือเสยีง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศ
ในยามเย็นสดุแสนโรแมนติก คลองแห่งนีส้ร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้สําหรับเป็น
เส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่งเพื่อทําถนนหลวง
สาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้า
กว้างประมาณ 2 เมตร  ทา่นสามารถเดินชม “โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ” และ “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” ให้ทา่นได้
ทอ่งไปในดินแดนแหง่เสยีงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนอ่อนหวานได้อยา่งอิสระ  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่น ช้อปปิง้ท่ี เรร่าเอาท์เลต ศนูย์รวมสนิค้านําเข้าและสนิค้าแบรนด์เนมตา่งๆทัง้ของญ่ีปุ่ นเองและ 
 แบรนด์อินเตอร์  
เย็น รับประทานอาหาร รับคูปองเงินสด 1,000 เยน 
 ที่พัก ANA CROWNE PLAZA CHITOSE หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  สนามบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
08.55  น.    เหิรฟา้สู ่เมืองไทย โดย สายการบิน AIR ASIA X   เท่ียวบินท่ี XJ621 
14.10 น.    เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บริการ 
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กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมัด จําทัง้หมด 

คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื กรุณาชําระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับการเปล่ียนแปลง

ของอัตรแลกเปล่ียน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,

ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
2. คา่ที่พกัห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย, หนงัสอืเดินทางเลม่สีเหลอืงของคนจีนและ คา่แจ้งเข้า แจ้งออก สาํหรับทา่นท่ีถือตา่งด้าว 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
3. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 
ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน ไม่มเีตียง

เสริม 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

26-30 มิ.ย. 29,900.- 29,900.- 28,900 27,900 6,800 

13-17 ต.ค. 29,900.- 29,900.- 28,900 27,900 6,800 

16-20 ต.ค. 29,900.- 29,900.- 28,900 27,900 6,800 

20-24 ต.ค. 29,900.- 29,900.- 28,900 27,900 6,800 

13-17 พ.ย. 29,900.- 29,900.- 28,900 27,900 6,800 
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5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)  
 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 30 ทา่น ซึง่ใน
กรณีนี ้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตจํุาเป็น สดุวิสยั จนไมอ่าจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ
เหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะ
คํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้
เดินทางเน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่
ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น   รวมทัง้บริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสาร
เข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวท่ีพําพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

6. เม่ือทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยทัง้หมด  

เงื่อนไขการช าระเงิน  :กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจําทัง้หมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคํานงึถึงประโยชน์และความ

ปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัท่ีสดุ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ
ญ่ีปุ่ น / การนําสิง่ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่ม
เสยี รวมถึงภยัธรรมชาติ และยกเลกิเท่ียวบิน ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมด หรือ 
บางสว่น 
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บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สาย
การบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิในทุกกรณี * 

ลกูค้าที่เดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.ค. 56 เป็นต้นไปซึง่ไม่ต้องทําวซีา่ แตท่า่นจะต้องผา่นการพิจารณาจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าญ่ีปุ่ นได้ จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีประสงค์

จะพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือ ธุรกิจ 

โดยมีเอกสารที่จะต้องย่ืนในขัน้ตอนการเข้าเมือง เพื่อยืนยันคุณสมบัติการเข้าญี่ปุ่ น มดีงันี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 

2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พํานกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นได้ เช่น เงินสด บตัร

เครดิต 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีเข้าญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติัการพํานกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


