
#15821 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน บอนํ้าสีฟา ลอง
เรือทะเลสาบโทยะ บิน XW
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด อาซาฮิคาวา โนโบริเบทสึ หมูบานราเม็ง สวนสัตวอาซาฮิยา
มะ คลองโอตารุ ชอปปงถนนซาไกมาจิ ชอปปงซูซูกิโนะ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง ศาลเจาฮอกไกโด สวนโอโดริ พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร ตลาดปลาโจ
ไก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - อาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ -
ออนเซ็น   

Art Hotel
Asahikawa
หรือเทียบ
เทา

3 สวนสัตวอาซาฮิยามา - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอ
น้ําโบราณ - คิตต้ี คาเฟ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ยานซูซูกิโนะ   

Tokyu Rei
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟารมหมีสีน้ําตาล - ทะเลสาบ
โทยะ - ซัปโปโร   

Tokyu Rei
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ศาลเจาฮอกไกโด - ดิวต้ีฟรี - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร
- ซัปโปโรทีวีทาวเวอร - พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร - กระเชาข้ึนยอดเขาโมอิวะ - ยอดเขาโมอิวะ   

Tokyu Rei
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 มิ.ย. 64 - 5 ก.ค. 64 ฿29,777 ฿29,777 ฿29,777 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - อาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา
- บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทาน
จะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

23.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ทาน
จะตองทําการซ้ือเพ่ิม)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

04.00 น. เหินฟาสู เมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XW 146

บาย

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปา
และทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

้ ่ ่ ้



นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เมืองใหญท่ีตั้งอยูตรงกลางของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญรองจากซัปโป
โร ลอมรอบดวยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแมน้ํานอยใหญ มีธรรมชาติสวยๆใหดูไดตลอด 4 ฤดู ทําใหเมืองอาซาฮิคาวะไดรับความ
นิยมจากนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นทุกปี

นําทานชม หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวา ท่ีราเม็งของท่ีน่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายา
วนานกวาทศวรรษ หมูบานราเม็งอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรานราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาท้ัง 8
รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว หมูบานราเม็งท่ีรวบรวมรานดังขั้นเทพไวในท่ีเดียวและยังมีหองเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติ
ความเป็นมาขอหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูท่ีสนใจไดมาศึกษาอีกดวย

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นชม บอน้ําสีฟา บอน้ํามหัศจรรยแหงเมือง Biei น้ําสีฟาท่ีสวยงามของน้ําในบอน้ีเกิดสืบเน่ืองจากปี 1988 ท่ีภูเขาไฟ
Tokachidake เกิดการระเบิดครั้งใหญเลยมีการขุดดินทําเขื่อนกั้น เพ่ือปกปองเมืองจากอันตรายของภูเขาไฟ ทําใหเกิดบอน้ีขึ้น
มา การสรางเขื่อนขึ้นในบริเวณนั้นเพ่ือใหน้ําท้ังหมดถูกกักไวไมใหออกจากบอจะไดปองกันการเกิดโคลนถลมจากภูเขาไฟ อลูมิ
เนียมไฮดรอกไซดจากการปะทุของภูเขาไฟแถวนั้นน่ันเองท่ีทําใหน้ําในบอท้ังหมดกลายเป็นสีฟา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรม

พักท่ี Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา

อิสระใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวย
(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานชิโตเสะ

อาซาฮิคาวา

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

 บาย

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุน สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญ่ีป ุน

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ไดถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาวาน้ีมีรานราเมง 8 รานมาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบาน
ราเมนท่ีรวบรวมรานดังขั้นเทพไวในท่ีเดียว โดยราเมนท่ีอาซาฮิคาวานั้น เป็นราเมนท่ีมี
ประวัติมายาวนาน สามารถนับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมงขึ้นชื่อท่ีไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนา
นกวาทศวรรษ

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสัตวอาซาฮิยามา - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -
พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - คิตตี้ คาเฟ -
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ยานซูซูกิโนะ

เวลาทองถิ่นประเทศญ่ีป ุน เร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมาย

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เรียกไดวาเป็นสวนสัตวท่ีมีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิ
คาวา ไฮไลทเด็ดของท่ีน่ีน่ันก็คือ “อุโมงคแกวเพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงคท่ีจะผานบริเวณสระวายน้ําของเจาฝูงเพนกวินท้ังหลาย
ทําใหเราเหมือนไดเขาไปใกลชิดกับเจาเพนกวินได

นําทานชมวิวริม คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงเป็นอยางมาก ในอดีตถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใชในการขนสงสินคาทาง
เรือ ปัจจุบันกลายเป็นอีกหน่ึงแลนดมารกหลักของเมืองท่ีไมวาใครท่ีมาเยือนเมืองน้ีก็ตองมาเท่ียวชมยังคลองแหงน้ีใหได ไมวาจะ
ดวยบรรยากาศท่ีใหความรูสึกถึงความเกาแกและวิถีชีวิตชาวเมืองท่ียังคงอนุรักษตึกอาคารรอบๆใหคงเดิม

จากนั้นชม ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) อยูไมไกลจากคลองโอตารุ เป็นถนนท่ีมีเสนหและเต็มเป่ียมไปดวยเอ
กลักษมากๆ เน่ืองจากตัวถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดีเย่ียมจนกลายมาเป็นถนนแหลงช็อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอตารุอยาง
ในปัจจุบันน้ี

บาย

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ ไดรับการยกยองใหเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญ
ของเมืองโอตารุ จากการท่ีถูกสรางขึ้นตั้งแตปี ค.ศ.1912 ดวยตัวอาคารมีขนาดใหญเป็นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา มี
การจัดแสดงกลองดนตรีโบราณและหลากสไตลกวา 25,000 ชิ้น อีกท้ังยังมีสวนจัดแสดงตุกตาคาระกุริ อันเป็นตุกตาแบบ
ด้ังเดิมของยุคศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดยากมากๆใหไดชมอีกดวย

สิ่งท่ีสะดุดตาคือดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ (Stream Clock)” ท่ียังคงใชงานไดมาถึงปัจจุบันและเหลือ
เพียง 2 เรือนในโลกเทานั้น

จากนั้นเพลิดเพลินกับ รานกาแฟ HELLO KITTY สําหรับทานท่ีชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลับของ Hello Kitty รานน้ี
ไมควรพลาด เน่ืองจากรานน้ีมีถวยกาแฟลาย Hello Kitty จําหนายเป็นของท่ีระลึก ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตาม
อัธยาศัย

นําทานสู โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ตึกเป็นอาคารสไตลยุโรปจึงทําใหบรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยูในเมือง
โรแมนติคของยุโรปเลยทีเดียว ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบดวย รานคา รานกาแฟ รานอาหาร และพิพิธภัณฑโรงงาน
ช็อกโกแลตพรอมจําหนายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ท่ีสําคัญผูเขาชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุกกี้ไดในระยะใกลๆ

้ ่ ้



อิสระชอปป้ิง ยานซูซูกิโนะ รูจักกันดีในหมูคนไทยและนักทองเท่ียววาเป็น “ตรอกราเม็ง” เพราะบริเวณน้ีมีรานราเม็งใหเลือก
ทานกันมากมาย ไมวาจะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอรรี่ราเม็ง เป็นตน โดยมีราคาเริ่มตนเพียงชามละ 750 เยนเทานั้น ไม
ตองกังวลวาจะเลือกรานอรอยหรือไมเพราะรสชาติดีไมแพกันและราเม็งท่ีทําออกมานั้น เหมือนรูปท่ีนํามาโฆษณาแบบเปะ ๆ
ชอบแบบไหนก็เดินเขารานนั้นไดเลย

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา

สวนสัตวอาซาฮิยามา

คลองโอตารุ

ถนนซาไกมาจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของฮอกไกโด บรรดาสัตวท่ีอยูภายในสวนสัตว
จะไดอยูภายใตสภาพแวดลอมท่ีเป็นธรรมชาติเพ่ือใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขาออก
มาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็น
อิสระนักทองเท่ียวท่ีไปเยือน จึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็นท่ี
ระลึก

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

เป็นถนนคาขายท่ีไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ
ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของท่ีระลึก ราน
เสื้อผา และพิพิธภัณฑตางๆ มากมาย

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

 บาย

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

เป็นนาฬิกาไอน้ําโบราณสไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น โดยนาฬิกา
น้ีจะพนไอน้ํา และมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที



วันท่ี 4 โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง -
ฟารมหมีสีน้ําตาล - ทะเลสาบโทยะ - ซัปโปโร

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

คิตต้ี คาเฟ

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

ยานซูซูกิโนะ

เป็นรานกาแฟอันมีชื่อท่ีอยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง "คิตตี้"

เป็นโรงงานสุดนารักท่ีมีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหนา ท่ีน่ีประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนียแลนด นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิตเป็นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมท้ังชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

ยานซูซูกิโนะ เป็นยานบันเทิงและยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีป ุน เต็ม
ไปดวยรานคา บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ปาย
รานคาสวางไสวยามค่ําคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะ
จะจัดเทศกาลหิมะ เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง ประจําทุกปี

 คํ่า  Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงดานบอน้ําพุรอนประจําภูมิภาคฮอกไกโด บอน้ําพุรอนท่ีงดงาม
ท่ีสุดไดแก บอจิโงคุดานิ ซ่ึงตั้งอยูทางทิศเหนือ บริเวณอุทยานแหงชาติชิโคสึโทยา

จากนั้นเย่ียมชม หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรือมีอีกชื่อหน่ึงท่ีเป็นฉายาท่ีไดรับการขนานนามวา “Hell Valley” น้ํารอนในลําธาร
ของหุบเขาแหงน้ีมีแรธาตุกํามะถัน ซ่ึงก็เป็นแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึน่ันเอง โดยคนท่ีชื่นชอบการผจญภัยนา
จะชอบท่ีน่ีไมนอยเพราะจะมีเสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาที

สิ่งแรกท่ีจะเห็นก็จะเป็น บอโอยุนุมะ ซ่ึงบอน้ีเป็นเป็นบอน้ํารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอย่ิงขึ้นไปสิ่งท่ี
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนก็ตรงท่ีจะมีบอน้ํารอนใหเห็นกันอยูเรื่อยๆตลอดทางเป็นบอเล็กๆบางบอมีอุณหภูมิท่ีรอนกวาและยังมี
บอโคลนอีกดวย น้ําท่ีไหลออกจากบอโอยุนุมะเป็นลําธารเรียกวา “โอยุนุมะกาวา” ไหลผานปานเป็นแมน้ําหลายรอยเมตร

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหมของฮอกไกโดท่ีไมธรรมดาตรงท่ีไดรับการจัดอันดับวามีอายุ
นอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน ดวยความท่ีภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ทําใหสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุด
ชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซันอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ้ ่ ้



นําทานชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไมรวมคาเขา) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาลท่ีมีตั้งแตเจาหมีตัวนอยๆไปจนถึง
หมีตัวโต หมีของท่ีน่ีไดรับการดูแลและฝึกใหคุนเคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียวเป็น
ภาพท่ีนารักนาเอ็นดูทีเดียว

จากนั้น ลองเรือทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอนอากาศก็เย็นสบายเหมาะสําหรับ
เดินเลน ป่ันจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม

กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ “เกาะนากาจิมะ” (Nakajima island) สามารถลงไปเดินเลนชมทัศนียภาพ
ของทะเลสาบได

นําทานสู เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโดและมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน ในชวงสมัยเริ่ม
ตนยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทําใหซัปโปโรไดรับเลือกใหเป็นศูนยกลางการบริหารภูมิภาค และมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972
คือชวงจัดแขงขันกีฬาโอลิมปิกเกมสฤดูหนาวท่ีน่ี และเป็นเมืองท่ีรูจักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา

โนโบริเบทสึ

หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ

ภูเขาไฟโชวะชินซัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ท้ังออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึ้นมาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา
และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหมขางภูเขาไฟอุสุ มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึ้นโดยการ
เกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมี
ควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟน้ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากจุด
ชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟารมหมีสีนํ้าตาล บาย

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล ตั้งอยูบริเวณตีนเขาอุสุซานตรงสถานีกระเชา ท่ีน่ีเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากในเกาะฮอกไกโด ภายในฟารมมีหมี
มากกวา 100 ตัว อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี นักทองเท่ียวสามารถใหอาหาร
หมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาล
แสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ศาลเจาฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด -
สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร - พิพิธ
ภัณฑเบียรซัปโปโร - กระเชาขึ้นยอดเขาโมอิวะ - ยอดเขาโมอิวะ

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไมรวมคาเขา)

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ทะเลสาบโทยะ

ซัปโปโร

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนา
รอนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ป่ันจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอัน
งดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลน
ได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซ่ัน ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมี
การจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน

เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ีใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหได
เห็นกัน

 คํ่า  Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเกาแกของเกาะฮอกไกโด เพราะท่ีศาลเจา
แหงน้ีนั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไมเพียงแคจะมาสักการะขอพรกับเทพเจาท่ีประทับภายในศาล
เจามากถึง 4 องค แตดวยความท่ีตัวศาลเจาเองมีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะทําใหถือไดวาเป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีกแหงหน่ึงของ
เมือง

นําทานแวะชอปท่ี DUTY FREE อิสระชอปป้ิงสินคาคุณภาพท่ีรานคาปลอดภาษี มีสินคาปลอดภาษีใหเลือกซ้ือมากมาย

จากนั้นเดินทางสู ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด สถานท่ีทางราชการท่ีสําคัญในยุคสมัยกอนท่ีตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโร นับเป็น
อาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญ่ีป ุนในสมัยนั้น สิ่งหน่ึงท่ีทําใหอาคารมีเอกลักษณเฉพาะก็จากการท่ีมีสไตลการ
สรางแนวอิฐแดงดูแลวจะใหความรูสึกไมเป็นทางการมากเกิน รูปแบบดานนอกอาจจะเนนผสมผสานตะวันตกอยูมากทีเดียว

จากนั้นชม สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร แบบวาถามาถึงบริเวณกลางเมืองแลวเห็นแนๆ
เพราะมันโดดเดนมากๆเลย ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ังคือทางทิศเหนือและทิศใต มีท่ีจอดรถกวางประมาณกิโลเมตรครึ่ง กิน
พ้ืนท่ีถึง 12 บล็อกของเมืองน้ีทีเดียว สวนแหงน้ีในชวงฤดูรอนน่ีก็จะเป็นเสมือนแหลงโอเอซิสของเมืองท่ีเต็มไปดวยความเขียว
ขจีและดอกไมหลากหลายสายพันธุ

บาย

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานสู หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลักษณของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสรางขึ้นตนสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี
1878 ซ่ึงตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตัน โดยปัจจุบันนั้นหอนาฬิกาแหงน้ีได
มีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจไดเขามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของสิ่งกอสราง

้ ่



จากนั้นเดินทางสู ซัปโปโรทีวีทาวเวอร กอสรางเสร็จในปีค.ศ.1956 และไดกลายเป็นแลนดมารคท่ีเฝามองการพัฒนาของซัป
โปโรมากวาครึ่งศตวรรษนับตั้งแตกอสรางเสร็จเป็นตนมา สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของสวนโอโดริท่ีเปล่ียน
รูปลักษณไปในแตละฤดูกาลและบรรยากาศของงานเทศกาลตางๆ จากจุดชมวิวท่ีสูงจากระดับพ้ืนดิน 90 ม. ถาอากาศดีจะ
สามารถมองเห็นทุงราบอิชิคาริและทะเลญ่ีป ุนดวย

จากนั้นเย่ียมชม พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาจะไปปักหมุด
มากๆและนาจะถูกใจคอเบียรอยางแนนอน เพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อวาเป็นแหลงผลิตเบียรครั้งแรกของประเทศญ่ีป ุน เมืองซัป
โปโรจึงเป็นแหลงผลิตท่ีเกาแกท่ีสุดและเป็นย่ีหอท่ีนิยมท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงมีการกล่ันเบียรตั้งแต ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบัน
และยังสงออกไปท่ัวโลกอีกดวย

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ (ไมรวมคากระเชา) ลักษณะเดนอยางหน่ึงของภูเขาโมอิวะ คือจุดชมวิว ไม
เพียงแตคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศนของซัปโปโรแตคุณยังสามารถเห็นอาวอิชิการิและท่ีราบอิชิการิดวยมุมมอง 360 องศา

ค่ํา

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา

ศาลเจาฮอกไกโด

ดิวต้ีฟรี

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

สวนโอโดริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

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

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - ทาอากาศยานชิโตะ
เซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

จุดชมวิวเมืองซัปโปโรภูเขาโมอิวะ (ไมรวมคากระเชา)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

หอนาฬิกาซัปโปโร

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร

พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร

กระเชาขึ้นยอดเขาโมอิวะ

ยอดเขาโมอิวะ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

สัญลักษณสําคัญของเมืองซัปโปโรตั้งอยูดานตะวันออกของสวนโอโดริ หอซัปโปโรเป็นหอ
สงสัญญาณโทรทัศน มีความสูง 147.2 เมตร ท่ีชั้นบนของหอเป็นจุดชมทิวทัศน ท่ีสําคัญ
ของเมืองซัปโปโรดวยความสูง 90 เมตรเหนือพ้ืนดิน เมื่อขึ้นไปขางบนจะสามารถมองเห็น
ทิวทัศนของสวนโอโดริ

เป็นพิพิธภัณฑเบียรแหงแรกและแหงเดียวในซัปโปโร โครงสรางพิพิธภัณฑนั้นสรางดวย
อิฐกอนสีแดง ภายในแบงออกแบงเป็น 3 ชั้น จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเบียรใน
ประเทศญ่ีป ุน กรรมวิธีการผลิตเบียรตั้งแตขั้นเริ่มตนจนกลายเป็นน้ําเบียรพรอมด่ืม
บริเวณชั้นลางเป็นลานเบียรเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดล้ิมลองรสชาติท่ีแสนอรอยและมี
เอกลักษณ

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังยอดเขาโมอิวะ ยอดเขาเล็กๆ ในปาทางทิศตะวันตก
เฉียงใตของใจกลางเมืองซัปโปโร ท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวเมืองซัปโปโรท่ีดีท่ีสุด ท่ีนักทองเท่ียวไม
ควรจะพลาดมาเยือน

เป็นหน่ึงในภูเขาเล็กๆ ในปาทางทิศตะวันตกเฉียงใตของใจกลางเมืองซัปโปโร ภูเขาแหง
น้ีเป็นท่ีนิยมสําหรับการชมวิวของเมือง โดยเฉพาะชวงพระอาทิตยตกดินเป็นตนไป ขึ้นสู
ยอดเขาไดโดยน่ังกระเชาขึ้นไปท่ีระดับความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา จากนั้นเปล่ียนมาน่ังมินิ
เคเบิ้ลคาร เพ่ือขึ้นไปยังสถานีดานบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟาชมวิว

 คํ่า  Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดปลาโจไก หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “ตลาดโจไง” เป็นตลาดสดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็น
ศูนยกลางตลาดขายปลีกและขายสงท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมือง ท่ีน่ีไดรวบรวมของกินเด็ดๆและอาหารทะเลสดๆ มาจากท่ัวทุก
แหงในจังหวัดฮอกไกโดมาไวใหนักทองเท่ียวไดเลือกซ้ือ เลือกชิมกันอยางมากมายกวา 70 ราน

จากนั้นเดินทางสู มิตซุย เอาทเลตพารค ตั้งอยูท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโรท่ีสําคัญอยูใกลๆ
เสนทางท่ีไปยังสนามบินนิวชิโตะเสะ เป็น outlet mall ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด มีท้ังแบรนดภายในประเทศรวมไปถึง
แบรนดตางประเทศดังๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษีอีกดวย ดานในยังจะมีศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ังท่ีมีเมนู
ขึ้นชื่อๆทองถิ่นใหชิมแถมยังมีรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองอีกดวย

บาย

นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอด
ภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน

14.55 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 145

ค่ํา

20.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ตลาดปลาโจไก

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

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

ทาอากาศยานชิโตเสะ บาย

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

 คํ่า



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

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



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะ ๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว 

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง

- รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

โปรดอานขอมูลท้ังหมดในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาท่ีท่ี

ดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 

3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

4. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคา
ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป) 
ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม
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คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
เทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม) (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดิน
ทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง      

คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)           

คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ         

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ) (กรณีสงจอยหนาราน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
จอยแลนดไมใชตั๋ว 16,990 บาท

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี  7,500 บาท 

กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเป็นผูใหญ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญ่ีป ุน)

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย คาทิป จํานวน 1,800 บาท *กรุณาย่ืนคาทิปให
กับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก) *

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศการจราจร, การเมือง,
สายการบินและฤดูกาล
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หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจอง เน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น

โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงิน
เขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ 

ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระแลว 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก
ฯลฯ

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


