
#10900 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดา
นิ ฟารมหมีสีนํ้าตาลโชวะชินซัง บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด หุบเขานรก จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ฟารมหมีสีนํ้าตาล
ยานทานูกิโจจิ ยานซูซูกิโนะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี รานกาแฟฮัล
โหลคิตตี้ อิสระชอปปงหรือทองเที่ยวเมืองซัปโปโรเต็มวัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟารม
หมีสีน้ําตาล - เมืองซัปโปโร - ทานูกิโคจิ - ยานซูซูกิโนะ   

SAPPORO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเคร่ือง
แกวคิไทจิ - คิตตี ้คาเฟ - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด   

SAPPORO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด   
SAPPORO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย.
62

฿26,999 ฿26,999 ฿25,999 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง - ฟารมหมีสีน้ําตาล - เมืองซัปโปโร - ทานูกิโคจิ -
ยานซูซูกิโนะ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. นัดพบกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย(XJ)
โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝ าฝืนมีโทษจับปรับได]

23.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญ่ีป ุน สนามบินชินชิโตเซะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ620 [บริการอาหารรอนบนเครื่อง]

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (ฟรีน้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน
และหากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเซะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ
กระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานออกเดินทางสู เมืองโนโบริเบ็ตซึ เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไก

นําทานชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-
Toya เมือง Noboribetsu ท่ีน่ีมีทัง้บอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณท่ีมีควันรอนๆ พวยพุงขึน้
มาอยูตลอดเวลา และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
้ ่ ่ ้



จากน้ันนําทาน ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง [ดานลาง] ซ่ึงมีอนุเสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มา
ใหมของภูเขาไฟเกิดใหม ปัจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพ
เป็นท่ีระลึก

นําทานเขาชมสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาลท่ีมีตัง้แตเจา
หมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตนองหมีท่ีน่ีไมดุรายเพราะหมีท่ีน่ีไดรับการดูแลและฝึกใหคุนเคยกับคน ท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถ
ปอนอาหารเหลาหมีทัง้หลายดวย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงจะมีจุดจําหนายอาหารหมี

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร อิสระ ชอปป้ิงถนนทานุกิโคจิ เป็นยานชอปป้ิงเกาแก ท่ีเปิดใหบริการยาวนานกวา
100 ปี จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาท่ีคลุมท่ัวตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปป้ิงได
อยางสบายใจ นอกจากน้ียังมีรานคามากถึง 200 ราน

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงยานซูซูกิโนะ(Susukino) เป็นยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในฮอกไกโดซูซูกิโนะเต็มไปดวยรานคา
5,000 รานและรานอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืนและถือเป็นยานท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโรอีก
ดวย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ณ ทานูกิโคจิ หรือ ซูซูกิโนะ

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

โนโบริเบทสึ

จิโกกุดานิ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ทัง้ออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกทัง้ยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาไฟโชวะชินซัง บาย

เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึน้ใหม มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึน้โดยการเกิดแผนดิน
ไหวและกอตัวขึน้บนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถัน
ลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตัง้อยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึน้กระเชาอูสุซัน



วันท่ี 3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - มิตซุย
เอาทเล็ต ฮอกไกโด

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ํา ณ ทานูกิโคจิ หรือ ซูซูกิโนะ

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

เมืองซัปโปโร

ทานูกิโคจิ

ยานซูซูกิโนะ

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล เป็นอีกหน่ึงแหงท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากใน
เกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุตัง้แตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี สามารถให
อาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสี
น้ําตาลแสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี

เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัป
โปโรจะไมมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ี
ใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝี
ไมลายมือใหไดเห็นกัน

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตัง้แตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตัง้แตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ เป็นยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีป ุน เต็มไปดวยรานคา
บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ปายรานคาสวางไสว
ยามค่ําคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาล
หิมะ เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง ประจําทุกปี

 คํ่า  SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร

นําทานชม คลองโอตารุ ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู

หลังจากน้ันนําทานเดินชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มี
เสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที

้ ่ ่ ่



หลังจากน้ันนําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็นหน่ึงในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง

จากน้ันเดินชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ ซ่ึงโรงเปาแกวคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุด นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการ
เปาแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย

จากน้ันเดินชม รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี ้ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ 3 ชนิด!!

จากน้ันนําทานแวะซ้ือของฝากท่ี รานจําหนายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลดราคา
มากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาภายในราน

นําทานเดินทางสูแหลงชอปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ Outlet mall ขนาด
ใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ี
น่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO

ทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองโอตารุ

คลองโอตารุ

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพน
ไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ

คิตต้ี คาเฟ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ท่ีน่ีเป็นแหลงรวบรวมกลอง
ดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก 3 ชัน้ ภายนอกถูก
สรางขึน้จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขามา
ตัง้รกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ีมีอายุรอย
กวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ (Kitaichi glass store house) สรางเมื่อปี 1891 โดยใชหิน
เป็นสวนประกอบของอาคาร มีอีกชื่อคือ Sangokan แปลวา บานหลังท่ีสาม .. ภายในมี
ผลิตภัณฑตางๆท่ีเป็นเครื่องแกว ทัง้ภาชนะเครื่องครัวตางๆ และมีหองน้ําชาท่ีประดับโคม
ไฟถึง 167 ตัวเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีสุดแสนจะประทับใจอีกดวย

รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้
ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูขาปูยักษ 3 ชนิด!!

มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด บาย

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ใกลสนามบิน
New Chitose ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี
ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารม
ทองถิ่นประจําฮอกไกโด

 คํ่า  SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

ใหทานได อิสระชอปป้ิงยานการคาในเมืองซัปโปโร แหลงท่ีตัง้ของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิง
ไดจุใจ เชน หางปารโก, หางมิซุโกชิ ท่ีเป็นแหลงรวมรานคาแบรนดดังของญ่ีป ุน หรือจะเป็นราน 100เยน,ราน UNIQLO ขาย
เสื้อผาแฟชัน่วัยรุน

ยานชอปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ แหลงท่ีตัง้ของรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิงไดจุใจ เชน DONKY เปิด 24 ชม, ราน
ABC,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง ตึก JR TOWER แหลงท่ีตัง้ของหางสรรพสินคาชื่อดังและ

้



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ *เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา*

รานคามากมายใหทานไดชอปป้ิง

นอกจากน้ันบนชัน้ 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑราเมน เป็นแหลงรวม ราเมนชื่อดังท่ัวทัง้เกาะฮอกไกโด มาอยูรวม
กันท่ีน่ี ใหนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบราเมนไดลิม้รสชิมราเมนจากเมืองตางๆ ไดอยางจุใจ

หรือเลือกอิสะทองเท่ียวตามสถานตางๆท่ีนาสนใจ ภายในเมืองซัปโปโร

ตึกรัฐบาลเกาซัปโปโร

ตลาดปลาซัปโปโรโจไง

หอนาฬิกาซัปโปโร

โรงงานเบียรซัปโปโร

สวนสาธาราณะโอโดริปารค

โรงงานซ็อกโกแลต

TV TOWER

ตรอกราเมน

ศาลเจาฮอกไกโด

ค่ํา

*เพ่ือใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา*

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยาง
เต็มอ่ิมหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตัง้อยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นทัง้หางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้อยูท่ีชัน้ 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามทัง้กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตัง้อยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก
ESTA ซ่ึงท่ีชัน้ 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

 คํ่า  SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม (หรือ SETBOX)

06.00 น. ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเซะ

07.00 น. ถึง สนามบินชินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเปาสัมภาระ

09.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ 621 [บริการอาหารรอนบนเครื่อง]

บาย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ SETBOX

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา
อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทาง
บริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน [แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2
ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

อัตรานี้ไมรวม:
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1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก
ระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอ
วีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตทัง้น้ีขึน้อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทาง
กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

**ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน** 
 

การยกเลิก
- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

- แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

- แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 
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- ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสาย
การบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและญ่ีป ุน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 


