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HOKKAIDO SPRING WOWW 5 DAY 3 NIGHT            
เดนิทางเดอืนเมษายน / พฤษภาคม / มถินุายน 61  

ราคาเร ิม่ตน้ 29,900 บาท 

โดยสารการบนิไทย (TG) 

 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วเต็มทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

- เปิดประสบการณ์ใหม ่ชมววิแบบพาโนรามา ที ่ Okurayama ski Jump 

- ชมสตัวน์า่รกันานาๆชนดิ ณ “สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่” 

- เก็บภาพสวยงาม ชตัเตอรก์นัรวัรวั กบั “คลองโอตาร”ุ  

- เลอืกซือ้กลอ่งดนตรทีีม่เีสยีงเพลงไพเราะมากมายที ่“พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี 

- ชมอาคารนา่รกัสดใส มกีมิมคิ ที ่“โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ”  

- ชอ้ปป้ิง ดวิตี ้ฟร ี &  ยา่นทานกู ิโคจ ิและ JR SAPPORO STATION 

- อิม่อรอ่ย กบัเมนพูเิศษ ขาป ู3 ชนดิ 

 

 

 

JAPAN 
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Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

 23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ620  

** [บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยแอรเ์วย ์ เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 สาํหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้บัลกูคา้  

Day 2 สนามบนิชโิตเสะ – บอ่น า้สฟ้ีา – น า้ตกชโิรฮเิงะ – อาซาฮคีาวา่ – หมูบ่า้นราเมน – สวน

สตัวอ์าซาฮยีามา่ – ชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล ์– โรงแรม 

 (กรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที1่3-17/20-24เมษายน เดนิทางชมพพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน เนือ่งจากสวนสตัวปิ์ดท า

การช ัว่คราว) 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ  เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด  ...นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้...  

09.30 น. ไกดจ์ะนําทา่นไปขึน้รถบสัทีเ่ตรยีมไว.้. . และเขา้สูโ่ปรแกรมทอ่งเทีย่วเริม่จาก 

จากนัน้เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2ชัว่โมง ระหวา่งทางแวะใหท้า่นหาของวา่งไว ้

รับประทาน) บอ่น้ําสฟ้ีา (Blue Pond) ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน้ํ่า Bieigawa ทาง

ทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน้ําทีเ่กดิจากแร่ธาตตุาม

ธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทขุึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สู่

เมอืง ไฮไลท!์!! ชมน้ําสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่น้ําตามธรรมชาตทิัว่ไป และตอไมส้งูจํานวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใส

แปลกตาทีแ่สนพเิศษของน้ําในบอ่ จากนัน้นําทา่นชม น า้ตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของน้ําตกทีส่วยทีส่ดุบนเกาะฮอก

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 

สนามบนิชนิชโิตเสะ-บอ่น้ําสฟ้ีา-น้ําตกชโิรฮเิงะ-อาซาฮคีาวา่ 
หมูบ่า้นราเมน-สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่(กรุ๊ปทีเ่ดนิทางวนัที1่3-17/20-24
เมษายน เดนิทางชมพพิธิภัณฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน เนือ่งจากสวน
สตัวปิ์ดทําการชัว่คราว)-ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล์-โรงแรม 

 

  

ASAHIKAWA 
WASHINGTON HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อาซาฮคีาวา่–คลองโอตารุ–พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรี-พพิธิภัณฑเ์ครือ่ง
แกว้-ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงทานูกโิคจิ    

TMARK CITY HOTEL   
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ซปัโปโร-ตกึรัฐบาลเกา่ซปัโปโร-หอนาฬกิา-โรงงานชอ็คโกแลต 

อชิยิะ (ชมภายนอก)-ตลาดปลานโิจ-ศาลเจา้ฮอกไกโด 
น่ังกระเชา้หอ้ยขาชมววิ-ชอ้ปป้ิง JR STATION  

   
TMARK CITY HOTEL   

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิชนิชโิตเสะ-สนามบนิดอนเมอืง 
 

   

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ไกโด มคีวามสงูประมาณ 30 เมตร น้ําตกแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีน้ํ่าทีไ่หลลงมานัน้เป็นน้ําบาดาลทีอ่อกมาจากรอย

แตกของหนา้ผาไหลลงสูแ่มน้ํ่าบเิอะ นอกจากนัน้ยังมมีคีวามโดดเดน่ของสขีองแมน้ํ่าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขึน้จากแร่  

 โคบอลต ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความงามและเก็บภาพความประทบัใจจากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงอาซาฮคีาวา่ 

(Asahikawa) ทีต่ัง้อยูก่ลางเกาะฮอกไกโด.. เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองรองจากเมอืงซปัโปโร.. พาทกุทา่นไปยัง  

หมูบ่า้นราเมน (Ramen Village) ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1ชัว่โมง) ซึง่

เมอืงแหง่นี ้มปีระวตัศิาสตรก์ารทําราเมน มาอยา่งยาวนาน นับตัง้แตย่คุหลงั

สงครามโลกครัง้ที ่2   และมน้ํีาซปุแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ่า้นราเมน ถอื

กําเนดิมาในปี 1996  เพือ่ใหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบ

ดัง้เดมิของรา้นราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มที ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

(รบัคปูองเงนิสด ทา่นละ1,000เยน เลอืกลิม้รสราเมงชือ่ดงั ตามอธัยาศยั) 

ชว่งบา่ย นําทา่นไปยัง  สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ (Asahiyama Zoo) ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งสงู 

เพราะวา่สวนสตัวแ์หง่นีไ้ดส้รา้งมติใิหมใ่หก้บัผูม้าเยอืน เชน่  อโุมงคใ์ตน้ํ้าของสระเพนกวนิทีจ่ะไดเ้ห็นเหลา่เพนกวนิตวั

นอ้ยวา่ยน้ําอยูเ่หนอืตวัเรา ... โดมแกว้ทีใ่หท้า่นไดโ้ผลห่ัวเขา้ไปยังกรงของหมขีัว้โลกและหมาป่าเพือ่จะไดเ้ห็นพวก

เขาเหลา่นัน้ในระยะประชดิ ... รวมไปถงึสตัวป่์าตา่งๆ เชน่  กวางป่า เหยีย่ว นกกะเรยีน (ทีพ่บในฮอกไกโด) เสอืดาว 

ยรีาฟ หมแีพนดา้  เป็นตน้ 

(กรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที1่3-17/20-24เมษายน เดนิทางชมพพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน  

เนือ่งจากสวนสตัวปิ์ดท าการช ัว่คราว)  

พพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน ( KAMIKAWA  ICE PAVILLION ) ใหท้า่นไดส้มัผัสความสวยงาม วจิติร

ตระการตา ของน้ําแข็งแกะสลกั และหนิงอก หนิยอ้ยทีเ่ป็นน้ําแข็ง ซึง่ในตวัอาคารจะรักษาอณุหภมูเิอาไวท้ี ่-20 องศา 

และมกีารจัดแสดง หนิงอก หนิยอ้ย ซึง่เกดิจากน้ําแข็ง และกวา่จะจับตวัเป็นหนิยอ้ยดัง่ทีเ่ห็นในภาพ ก็จะใชเ้วลากวา่ 

10 ปี และจดุทีน่่าชมทีจ่ดุก็คอื มมุทีเ่ราจะสามารถทีจ่ะทดสอบใชช้วีติในหอ้ง -41 องศา และเป็นหอ้งทีห่นาวทีส่ดุของ

สถานทีแ่หง่นีอ้กีดว้ย 

 หลงัจากนัน้ พาทกุทา่นไปยัง ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่  (AEON MALL 

ASAHIKAWA) หา้งดงัทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซปุเปอรม์าร์

เก็ตขนาดใหญ ่ … 

ค า่  **  อสิระ อาหารเย็นตามอธัยาศยั  ภายใน ออิอน มอลล ์** 

 เขา้สูท่ ีพ่กั ... ASAHIKAWA WASHINGTON HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

Day 3 อาซาฮคีาวา่ – คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ดวิตีฟ้ร ี– 

ชอ้ปป้ิง ทานกู ิโคจ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกเดนิทาง นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่ี

บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญ่

ไดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเนือ่งจากในอดตีเมอืงโอตารุไดรั้บอทิธพิล

มาจากการทําการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป  อสิระ

ใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอนัสวยงาม

นา่ประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จ
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เมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็น

ถนนสาํหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดงัตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็น

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง  

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิใน

แบบตา่งๆ จงึทําใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามรีูปแบบและสทีีแ่ตกตา่งกนั  นําทา่น

ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร  ีซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่ง

ดนตรใีนรูปแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั 

อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มาเป็นที่

ระลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

หลงัจากนัน้ นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE .... ตอ่จากนัน้ ไปทีย่า่นทานุกโิคจ  ิ

(Tanuki Koji ) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสรา้งหลงัคาคลมุยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวาม

ยาว 1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมน้ํ่า Sosei  .. สองขา้งทางเต็มไป

ดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้นขายของทีร่ะลกึ ขนม ของเลน่ เครือ่งสาํอาง ชอ็คโกแลต 

เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเตและรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย โดยยา่นนีเ้ป็น

ตลาดเกา่แกม่ากกวา่100 ปี ตัง้แต ่1873  ปัจจบุนัมกีารจัดเทศกาลตา่งๆ เชน่ 

เทศกาลทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดบัประดาไปดว้ยไฟ และ

ตกแตง่อยา่งสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ .รา้นอาหาร**เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**     

  เขา้สูท่ ีพ่กั  TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่     

Day 4 ซปัโปโร – ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร – หอนาฬกิา – โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ(ชมภายนอก) 

– ตลาดปลานโิจ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – น ัง่กระเชา้หอ้ยขาชมววิทีโ่อครุายามะ – ชอ้ปป้ิง 

JR STATION 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําทา่นชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 

2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีทํ่ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผ้า่น

การใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะ

ซอ่มแซมใหม่ หลงัจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่  จงึไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมสาํคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

จากนัน้ นําทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก่ และเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของเมอืงซปัโปโร

อกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของ  มหาวทิยาลยัฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอ

นาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบุนัก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่่

กบัเมอืงซปัโปโรมานาน จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่าํคญัอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  
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นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานช็อกโกแลต ทีห่มูบ่า้นอชิยิะซึง่เป็นแหลง่

ผลติชอ็กโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้

ชอ็กโกแลตตา่งๆและทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื ช็อกโกแลตสขีาวแดค่นรกั

(ShIroi Koibito) ซึง่เป็นชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีเ่ลยทเีดยีว 

หรอืเดนิถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบับรรยากาศโดยรอบทีต่กแตง่ดว้ยสวน

ดอกไมส้วยงามสไตลย์โุรป นอกจากนีท้า่นจะไดเ้ลอืกซือ้ชอ็คโกแลตที่

หาซือ้ทีไ่หนไมไ่ด ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลานโิจ ตลาด

กลางขายสง่เมอืงซปัโปโร เป็นตลาดทีไ่ดรั้บความนยิม ซึง่สามารถลองลิม้ชมิรสขา้วหนา้อาหารทะเล หรอืซชูทิีใ่ช ้

อาหารทะเลสดๆ ทีเ่พิง่ซือ้มาในตอนเชา้จากสถานทีต่า่งๆ ใน  ฮอกไกโดอยา่งเต็มที ่ปทูีเ่รยีงรายอยูห่นา้รา้นไดรั้บความ

นยิมทีส่ดุเพือ่เป็นของฝากจากทะเล ขอเชญิดืม่ดํา่ไปกบัความอร่อยทีม่เีฉพาะในตลาดเทา่นัน้  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดปลานโิจ หลงัจากนัน้ นําทา่นชม  

  ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ทีส่รา้งตัง้แตปี่1871 ซึง่แตเ่ดมิศาลเจา้นีม้ชี ือ่วา่

ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดตา่งใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาก เพราะเชือ่กนัวา่เป็นทีส่ถติของเทพเจา้โยฮะชริะ ผู ้

พทิกัษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมอืงบนเกาะมาตัง้แตย่คุบกุเบกิดนิแดนแหง่นีด้งันัน้คนทอ้งถิน่จงึนยิม

ไปสกัการะไมข่าดสาย เพือ่เป็นขวญัและกําลงัใจ   จากนัน้นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหมโ่ดยใหท้า่น น ัง่กระเชา้หอ้ยขา 

สมัผัสกบัภาพพาโนรามาอนัยิง่ใหญท่ีค่วามสงู 307 ม. เหนอืระดบัน้ําทะเลและความลาดชนัของจดุกระโดดสกจ๊ัีม  ทา่น

จะสามารถมองเห็นววิของเมอืงซปัโปโรไดท้กุฤดกูาร  ทีล่านสก  ีokurayama ski Jump ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่น

เดนิทางมาถงึ JR Sapporo Station  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเดนิเลน่ไปกบั

หา้งสรรพสนิคา้ทีส่ะสมอยูม่ากมาย เชน่ STELLAR PLACE , APIA , 

PASEO , DAIMARU, TOKYU  และ  ESTA  ทีเ่ปิดตอ้นรับใหท้กุทา่นได ้

ทดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิ

มอืกลบับา้นกนัแบบไมย่ัง้ .. 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็น  ตามอธัยาศยัที ่JR Station  

เขา้สูท่ ีพ่กั  TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 สนามบนิชโิตเสะ –  สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชโิตเสะ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ  .. ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่  XJ621 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
   Quiet Zone Lagroom Seat    1,600 / เที่ยว 
   Quiet Zone Seat   500 / เที่ยว 
   Lagroom Seat        1,400 / เที่ยว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี, ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet             1,400/เที่ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   
2. ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ 

วนั   จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  
3. สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์  

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

 

HOKKAIDO SPRING WOWW 5 DAY 3 NIGHT BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

13-17 เมษายน 2561 47,900 47,900 46,900 9,900 

20-24 เมษายน 2561 33,900 33,900 32,900 9,900 

27เมษายน-01พฤษภาคม 61 33,900 33,900 32,900 9,900 

04-08 พฤษภาคม 61 33,900 33,900 32,900 9,900 

11-15 พฤษภาคม 61 31,900 31,900 30,900 9,900 

18-22 พฤษภาคม 61 31,900 31,900 30,900 9,900 

25-29 พฤษภาคม 61 31,900 31,900 30,900 9,900 

01-05 มถินุายน 61 30,900 30,900 29,900 9,900 

08-12 มถินุายน 61 29,900 29,900 28,900 9,900 

15-19 มถินุายน 61 30,900 30,900 29,900 9,900 

22-26 มถินุายน 61 30,900 30,900 29,900 9,900 
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น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ ชโิตเสะ 350.- 550.- 1490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิกําหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น้ําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ /ชโิตเสะ น้ําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทีย่ว 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง  

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ  เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัสาย  การ

บนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิ

ดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ **  

          **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ  

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้  

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้**  

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั  

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ   ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ [ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่

ตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ทปิสาํหรับคนขบัรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น**  

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้)  

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ)  

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)  

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่  ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานักระยะสัน้  

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั  



2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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