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ENJOY HOKKAIDO 5D3N 
BY THAI AIR ASIA X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด 

 
อำซำฮีคำว่ำ  ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงทีห่มู่บ้ำนรำเมง็, เยีย่มชมพพิธิภณัฑน์ ้าแขง็ที ่ 

ไอซ์ พำวิลเลียน สัมผัสอากาศหนาวที่อุณภูมิ – 41 องศาเซลเซียส, เข้าชม
กระบวนการท าสาเกทีพิ่พิธภณัฑส์ำเกโอโตโกยำม่ำ 

โอตำร ุ เก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวิถีชีวติ 2 ฝัง่คลอง ที่ยงัคงมกีลิ่นอายของอารยแบบธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบั
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก  เพลิดเพลินกับสียงเพลงจาก
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี,เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงสนิคา้หลากหลายที่อิออน 
มอลล ์

ซปัโปโร ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังที่มิตซุย เอำท์เล็ท ปำร์ค, ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่
ตลำดปลำ,ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมาย
หลากหลายชนิด, ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำล
เก่ำ ทีรู่จ้กักนัในนามท าเนียบอฐิแดง 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 11-15 เมษำยน 2561 

 

วนัแรก                        สนำมบินดอนเมือง 

21.00น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง 
และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.55น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์
เอเชีย เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ620 

 

วนัท่ีสอง                   สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้นรำเมง็ >>  
                                  พิพิธภณัฑส์ำเกโอโตโกยำม่ำ >> ไอซ ์พำวิลเล่ียน 
08.40น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำก

ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่ามโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮอกไก
โดฝัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชมหมู่บ้ำนรำเมง็ หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอารา้น
ราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยูร่วมกนั เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อ
ปีค.ศ.1996 ซึ่งราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 
2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิด
สรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียูก่่อนหน้านี้ 
จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง   อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ 
บ่ำย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สำเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มี

ชื่อเสยีงในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่ น ให้ท่านไดช้มความพถิพีถินัในการผลติสาเกที่
ขึ้นชื่อแห่งนี้  จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคำมิคำว่ำเพื่อชม พิพิธภัณฑ์
น ้ำแข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานที่จดัแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับ
ผลงานการปั้นตุ๊กตาหมิะและการแกะสลกัหมิะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของ
เหล่าบรรดาศลิปินที่มชีื่อเสยีง นอกจากนี้ภายในถ ้ายงัมคีวามสวยงามของหมิะที่
เหมอืนกบัอยูใ่นถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเยน็กบัอุณหภูม ิ 
-41 องศาเซลเซียส พบกับความน่ารกัของนางฟ้าทะเล คลีโอเน่ (Sea Angle) 
อสิระใหท้่านไดบ้นัทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสำม                    อำซำฮีคำว่ำ >> ซปัโปโร >> โรงงำนชอ็คโกแลต็ >> โอตำร ุ>> 
                                    คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ห้ำงสรรพสินค้ำ 
                                    อิออน มอลล ์
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ

เจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันา
จากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่านชมโรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่ง
ผลติชอ็คโกแลตที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ น ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่ง
สไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้อยที่คอยสร้างสีสนัและเรยีกรอยยิ้มจาก
นักท่องเที่ยว จงึท าให้ท่านรู้สกึราวกบัเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่าน
สามารถเดนิชมและศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลติ
ยุคแรกเริม่แบบจ าลองของโรงงาน พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ชอ็คโกแลตแบบต่างๆ ได้
ตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทาง

ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสนิค้าและท าการประมง 
โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและ
โรแมนตคิของเมอืงโอตารุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บ
ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนติคของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ 
คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตก 
ผสมผสานกนัได้อย่างลงตวัและท่านยงัสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากรา้นค้า
ต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั ้นน าท่าน
เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โดยมนีาฬกิาไอน ้าโบราณ
ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียง
ต้อนรบัท่านทุกๆ 15 นาท ีท่านจะได้ชมวธิกีารผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซื้อกล่อง
ดนตรหีลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคุณ
เองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าเครื่อง
อุปโภคบรโิภคต่างๆ กนัที ่อิออน มอลล ์มรีา้นคา้ต่างๆ มากมาย อาทเิช่น 
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รา้นรอ้ยเยน, รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ที่
ท่านสามารถซือ้สนิคา้เบด็เตลด็ต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ 

ค ำ่                      อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม GRAND PARK OTARU หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี                          โอตำร ุ>> ซปัโปโร >> ตลำดปลำ >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >>  
                                   ช้อปป้ิงท่ีย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ >> มิตซุย เอำทเ์ลต็ >> ยบูำริ 

เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองซปัโปโร น าท่านเลอืกชมสนิคา้สดๆ จากทะเลที ่ 

ตลำดปลำ พลาดไม่ได้กบัปูยกัษ์ฮอกไกโดหรอืจะลองเมนูซูชิ ซาชมิจิากรา้นค้า
ต่างๆ หรอืจะเป็นหอยเชลลแ์ละหอยเม่นย่างรอ้นๆ ใหท้่านได้ลิม้ลองตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ หรอืท าเนียบอฐิแดง สรา้งขึน้ในปี
ค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของ
โดมแปดเหลี่ยมน ามาจากรฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใช้อิฐในการก่อสร้าง
ประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วสัดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ ปุ่ น และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.
1911 ปัจจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใช้ส าหรบัต้อนรบับุคคล
ส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญีปุ่่ น  

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปป้ิงที่รวบรวมรา้นค้า

ต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ ที่ เดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขาย
เครื่องส าอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า รา้นอาหารและรา้นกินดื่มอกีมากมายที่เปิดบรกิารตัง้แต่ช่วงสายของ
วนัไปจนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรบันัก
ท่องราตรี จากนั ้นอิสระให้ท่ านได้ช้อป ป้ิงกัน ต่อกับสินค้าแบรนด์เนม
หลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ทีพ่รอ้มใจกนัลดราคาสนิคา้อาทเิช่น Coach, 
Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc 
Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, 
Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Tempur, Lego, 
Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบรเิวณด้านหน้า
เอาท์เล็ท จะมซีุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลติภณัฑ์สนิค้าต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิต
ในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของฝากต่างๆ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม YUBARI SHUPARO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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ค ำ่                     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมท่ีพกั พิเศษ!! บฟุเฟ่ตข์ำปู  
 
 

วนัท่ีห้ำ                       ยบูำริ >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง 
เช้ำ    รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ 
09.55 น. เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 11-15 เมษำยน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

***รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกด ์ ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่ำทวัร*์** 
 
หมำยเหตุ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป หำกผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำตให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 43,900.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.- บำท 
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3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว *** 

6. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2561 และท่ำนต้องช ำระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทำง สำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพ่ิม  
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั
ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่ำทิปคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 28,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 
21 วนัท ำกำร 
กำรยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมดหรอืบางส่วน หากระหว่างเดินทางอยู่เกิดเหตุภัยพิบัติใดๆ ก็ตามที่ท าให้เกิดผลกระทบกบั
โปรแกรมการเดนิทางของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี้  
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น
ของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
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ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  

 

 
 
 


