
#13018 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน หุบเขานรกจิโกกุดา
นิ คลองโอตารุ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ ชอปปงทานุกิโคจิ โรงงาน
ช็อกโกแลต คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี โรงเปาแกวคิตาอิชิ รา
นกาแฟฮัลโหลคิตตี้ มิตชุยเอาเลต บุฟเฟตขาปูยักษ3ชนิด ศาลเจาฮอกไกโด อิออ
นมอลลซัปโปโร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทานูกิโคจิ   

T MARK
SAPPORO
HOTEL
หรือเทียบเทา

3 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตต้ี คาเฟ - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - บุฟเฟตปูยักษ   

T MARK
SAPPORO
HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ศาลเจาฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาโจไก - อิ
ออนฮอกไกโด - อาคารเจอารทาวเวอรซัปโปโร   

T MARK
SAPPORO
HOTEL
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทานูกิ
โคจิ

กําหนดการทั้งหมด

สําคัญมาก ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

สายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ620 บริการอาหารรอนบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได ]

23.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ620 (บริการอาหารรอนบน
เครื่อง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.)

ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได]

เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก
อยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานชมดานลางภูเขาไฟโชวะ (Showa shinzan) ซ่ึงมีอนุเสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึ้น
มาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณปี ค.ศ.1944 - 1945

้ ้ ่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

นําทานชอปป้ิงถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นยานชอปป้ิงเกาแก ท่ีเปิดใหบริการยาวนานกวา 100 ปี จุดเดนของยานน้ี
คือการสรางหลังคาท่ีคลุมท่ัวตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปป้ิงไดอยางสบายใจ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

พักท่ี T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ

โนโบริเบทสึ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ท้ังออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาไฟโชวะชินซัง

ทานูกิโคจิ

 บาย

เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหม มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึ้นโดยการเกิดแผนดิน
ไหวและกอตัวขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถัน
ลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซัน

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

 คํ่า  T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา



โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกา
ไอน้ําโบราณ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไท
จิ - คิตตี้ คาเฟ - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด - บุฟเฟตปูยักษ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู รานจําหนายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลดราคามากมาย ใหทานได
อิสระเลือกซ้ือสินคาภายในราน

นําทานแวะซ้ือของฝากท่ี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ตัว
อาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ซ่ึงมี ช็อคโกแลตท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของท่ีน้ีคือ Shiroi
Koibito ซ่ึงมีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทานสามารถเลือกซ้ือกลับไปใหคนท่ีทานรักทาน หรือวาซ้ือเป็นของฝากติด
ไมติดมือกลับบานได

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร

นําทานชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกา
บริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงน้ีสรางเมื่อปี 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับ
เป็นเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดัง
ขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา

นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็นหน่ึงในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีใน
ญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง

นําทานชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเปาแกวเพ่ือใช
เป็นทุนใหเรือ แตปัจจุบันน้ีเปาหมายของการเปาแกวเพ่ือใชเป็นของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรงเปาแกวคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ี
มีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุด

นําทานชม รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซ้ือสินคา
และถายรูปตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู แหลงชอปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ Outlet mall
ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ตั้งอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางท่ีไปยัง สนามบินชิโต
เซ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอ้ัน

พักท่ี T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โรงงานสุดนารัก ท่ีตอบสนองความฝันของเด็กๆ มาท่ีน่ีคุณจะไดพบกับการผลิตขนม โดย
มีเสนทางการเดินชม ท่ัวท้ังโรงงานโดยจุดตางๆ ก็จะใหท้ังความรู และความเพลิดเพลินไป
ดวย นอกจากน้ียังมีคาเฟ รานขายของฝาก และสวนสวยๆ ใหน่ังเลนดวย



โอตารุ

คลองโอตารุ

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหลง
วัตถุดิบทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ

คิตต้ี คาเฟ

 บาย

นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น นาฬิกาน้ีจะพน
ไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

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

รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้
ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย



วันท่ี 4 ศาลเจาฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัป
โปโร - ตลาดปลาโจไก - อิออนฮอกไกโด - อาคารเจอารทาว
เวอรซัปโปโร

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด
เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง
และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

บุฟเฟตปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูปูสุดอรอย 3 ชนิด แบบไมอ้ัน

 T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูท่ีซัปโปโร เป็นศาลเจาศาสนาพุทธนิกายชินโต
ถือเป็นศาลเจาท่ีมีความเกาแกแหงหน่ึงในเกาะฮอกไกโด ถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1871

นําทานชม ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416
เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิฐ
มากกวา2.5 ลานกอนเป็นอิฐท่ีทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา

นําทานผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยุทามกลางกลุมตึกสูงสมัยใหม เป็นหอนาฬิกาท่ีเกา
แกมากและเป็นอีกสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตปี พ.ศ. 2421

นําทานชม ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอด
บล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง ราน
คาตางๆจําหนายอาหารทะเลเป็นสวนใหญ

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา

นําทานเดินทางสู อิออน มอลล ซัปโปโร (Aeon mall Sapporo) หางสรรพสินคาขนาดใหญของเมืองซัปโปโร อิสระให
ทานไดเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมตามฤดูกาล และขนมขึ้นชื่อของญ่ีป ุน อยาง คิทแคท
สามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีเชนกัน

นําทานเดินทางสู JR TOWER แหลงท่ีตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิง เชน ราน BIC
CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุนอ่ืนๆ
อีกมากมาย

ค่ํา

่ ้



อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

พักท่ี T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

ศาลเจาฮอกไกโด

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

ตลาดปลาโจไก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปีเชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของ
ญ่ีป ุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ี
เคยเป็นท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลอง
ล้ิมชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจาก
สถานท่ีตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือ
เป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

อิออนฮอกไกโด บาย

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอีออน ท่ีใหคนเขามาเลือกซ้ือขอนานาชนิด ท่ีตั้งอยูบนเกาะ
Hokkaido



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ621 บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

อาคารเจอารทาวเวอรซัปโปโร
อาคารสรรพสินคาขนาดใหญ เป็นอาคารสูง 38 ชั้น ท่ีเชื่อมตอกับสถานี ท่ีซ่ึงไมวาอะไรก็มี
พรอมตั้งแตของฝากจากฮอกไกโด และขนมขึ้นชื่อจนถึงเครื่องใชไฟฟา และมีจุดชมวิวอยุท่ี
ชั้น 38 ดวย

 คํ่า  T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม หรือรับกลอง SET BOX อาหาร

นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตะเซะ ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และ
โหลดกระเปาสัมภาระ

09.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ621 บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบน
เครื่อง

บาย

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานชิโตะเซะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



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



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอ
ไป **

คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ี
มีการเรียกเก็บ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15  ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตาม

่



ท่ีสถานทูตกําหนด)

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

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

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วันเป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศ
ญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
สําคัญมาก ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ ออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

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

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
้



แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


