
#15883 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน คิโรโระสกีรีสอรท
คลองโอตารุ บิน XW
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด พิพิธภัณฑเครื่องแกวโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี มิต
ซุยเอาทเลท ศาลเจาฮอกไกโด สวนโอโดริ ตึกรัฐบาลเกา หอนาฬิกาโบราณ ฟรี
เดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - คิโรโระ สกีรีสอรท - ออน
เซ็น   

Kiroro Ski Resort หรือ
ระดับเทียบเทา

3 คิโรโระ สกีรีสอรท - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี - ดิวต้ีฟรี - บุฟเฟตขาปูยักษ   

Red Planet Sapporo
Susukino หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด   
Red Planet Sapporo
Susukino หรือเทียบเทา

5 สวนโอโดริ - ศาลเจาฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - ทาอากาศยานชิ
โตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 เม.ย. 64 - 5 เม.ย. 64 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - คิโรโระ สกี
รีสอรท - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

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

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอร ของสายการบิน Nok
Scoot (XW) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

04.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะโดยเท่ียวบินท่ี XW146 สายการบิน Nok Scoot
ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง โดยทานสามารถสั่งซ้ือเพ่ิมเติมไดบนเครื่องเทานั้น

สายการบิน Nok Scoot ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

บาย

12.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว นําทานเขาสูตัวเมือง (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.)

สําคัญมากประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารประเภทเน้ือสัตว พีช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนอาจมีโทษปรับ

นําทานเดินทางสู มิตซุย เอาทเลท แหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมระดับโลกและแบรนดดังของญ่ีป ุนไวมากมาย ใหทานได
เลือกซ้ือเลือกชมสินคาอยางจุใจกับ Collection ตางๆ เสื้อผาลาสุด กระเปาสไตลหรูหรา เครื่องประดับและนาฬิกาหรู รองเทา
แฟชั่นตางๆ หรือสินคาสําหรับคุณหนู และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย

สมควรเวลานําทานเขาสูโรงแรม คิโรโระ สกีรีสอรท

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
้ ่ ่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 คิโรโระ สกีรีสอรท - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ือง
แกว - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟตปูยักษ

ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง โดยทานสามารถสั่งซ้ือเพ่ิมเติมไดบนเครื่องเทานั้น

สายการบิน Nok Scoot ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารประเภทเน้ือสัตว พีช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนอาจมีโทษปรับ

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.

หองพักท่ี Kiroro Ski Resort อาจจะมีการเปล่ียนแปลงวันเขาพักตามความเหมาะสมของหองพักในแตละวัน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิโ์ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

อิสระใหทานได แชน้ําแรรอนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา การแชน้ําแรรอนชวยทําใหระบบหมุนเวียน
โลหิตดี และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย (ควรแชครั้งละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ชั่วโมง)

พักท่ี Kiroro Ski Resort หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 บาย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

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

คิโรโระ สกีรีสอรท

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kiroro Ski Resort หรือระดับเทียบเทา

ตั้งอยูท่ีหมูบานอะไกกาวา(Akaigawa Village) ใกลเมืองโอตารุ สามารถเดินทางจาก
เมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพ้ืนท่ีรอบๆรีสอรทจะเป็นสถานท่ี
เลนสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปงฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนียภาพอัน
งดงามของภูเขา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานไดเก็บความประทับใจกับ คิโรโระ สกีรีสอรท ซ่ึงเป็นสกีรีสอรทท่ีดีท่ีสุด และยังเป็นสถานท่ีหลักท่ีถายภาพยนตร
เรื่องดัง “เรื่องแฟนเดย แฟนกันแควันเดียว” มีเวลาใหทานไดเก็บภาพกับลานสกี พาโนรามา ทานสามารถรวมกิจกรรมท่ีมีหลาก
หลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เชน เลนสกี, สโนวบอรด, สโนวโมบิล, กระดานเล่ือนหิมะ หรือ ขึ้นกระเชากอนโดลาเพ่ือสั่น
กระด่ิงคูรัก

คาทัวรไมรวมคาอุปกรณ,คาเครื่องเลนตางๆ และกอนโดลาขึ้นชมระฆัง ท้ังน้ีกิจกรรมตางๆนั้น ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและ
ปริมาณหิมะในชวงเวลานั้น

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เย่ียมชม
คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเป็นเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2
ฝ่ังคลองท่ียังคงความเป็นญ่ีป ุนแบบด้ังเดิม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศสุดโรแมนติก รวมรวมถึงการตกแตงของบานเมืองนั้น
สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตก อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับ
ใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเท่ียวชม พิพิธภัณฑเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยู
ในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของ โอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซ้ือได เมืองน้ี
มีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ใหทาน ไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนออนหวาน ชวนให
นาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ท่ีจะทําใหทาน ผอนคลายอยางดีเย่ียม ทานจะ
ไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ

นําทานชอปป้ิงสินคาท่ีราน Duty Free ใหทานไดซ้ือสินคาของฝากราคาถูก

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตป้ิงยางและขาปูยักษแบบไมอ้ัน พลาดไมไดกับปูทาราบะ และ
ปูซูไว ราชาปูแหงเกาะฮอกไกโด

พักท่ี Red Planet Sapporo Susukino หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

คิโรโระ สกีรีสอรท

โอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีหมูบานอะไกกาวา(Akaigawa Village) ใกลเมืองโอตารุ สามารถเดินทางจาก
เมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพ้ืนท่ีรอบๆรีสอรทจะเป็นสถานท่ี
เลนสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปงฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนียภาพอัน
งดงามของภูเขา

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอุปกรณ,คาเครื่องเลนตางๆ และกอนโดลาขึ้นชมระฆัง ท้ังน้ีกิจกรรมตางๆนั้น ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและ
ปริมาณหิมะในชวงเวลานั้น**

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

คลองโอตารุ
คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

ดิวต้ีฟรี

 บาย

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

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

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

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางและขาปูยักษแบบไมอ้ัน

 Red Planet Sapporo Susukino หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวซัปโปโร, ฮอกไกโด

 หมายเหตุ

วันท่ี 5 สวนโอโดริ - ศาลเจาฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด -
ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นจามอัธยาศัย

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยมีไกดนําเท่ียวคอยบริการไมรวมคาใชจายในการเดินทาง

แนะนําสถานท่ีเท่ียว
JR TOWER เจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับ สถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม

โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอ
นิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR
TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร เป็นศูนยรวมรานราเมน
ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน

ถนนทานุคิโคจิ แหลงชอปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด เดินทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตดินได ภายในแบงเป็นตรอก 7
ตรอก มีสินคาใหไดเลือกมากมายหลากหลายชนิด ท้ังเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค รานขายของท่ีระลึก รวมไปถึงราน
อาหารและรานขนมมากมาย รวมแลวกวา 200 รานคา

ตลาดปลานิโจ แหลงอาหารทะเลสดของเมืองซัปโปโร ซัปโปโรเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุด และเรียกไดวาเป็นหัวใจของฮอกไกโดเลย
ทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีขาดไปไมไดในโปรแกรมเท่ียวฮอกไกโด ท่ีน่ีมี “ตลาดปลานิโจ” หรือเรียกเป็นภาษา
ญ่ีป ุนวา “Nijo Ichiba” เป็นตลาดเกาแกตั้งแตปี ค.ศ. 1903 ตั้งอยูกลางเมืองซัปโปโร ใกลกับหอสงโทรทัศน

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือสะดวกในการทองเท่ียวของทาน

ค่ํา

พักท่ี Red Planet Sapporo Susukino หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยาง
เต็มอ่ิมหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก
ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

 คํ่า  Red Planet Sapporo Susukino หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานผานชม สวนโอโดริ (หรือ “โอ-โด-หริ-โค-เอ็น” ในภาษาญ่ีป ุน Koen แปลวา สวน) เป็นสวนสาธารณะท่ีอยูใจกลาง
เมืองซัปโปโร มีลักษณะแคบยาว คือกวางแค 100 เมตร แตยาวถึง 1.5 กม.

นําทานสู ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ีสถิตยของเทพเจาโยฮะชิระ ผู
พิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ี จึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี

นําทานถายภาพกับ ตึกรัฐบาลเกา ซ่ึงไดรับฉายาวา “วิหารอิฐแดง” อายุรอยกวาปี ในสมัยกอนอาคารน้ีถือเป็นอาคารท่ีทัน
สมัยแหงเดียวท่ีสูง และมีความโออาหรูหราท่ีสุด ปัจจุบันเหลือไวเพียงความวางเปลาแตยังคงเป็นพิพิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศึกษา

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ

บาย

14.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะโดยเท่ียวบินท่ี XW145 สายการบิน Nok Scoot
ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง (หากตองการบนเครื่องมีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมจําหนาย)

สายการบิน Nok Scoot ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

ค่ํา

20.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย พรอมความประทับใจ

สวนโอโดริ

ศาลเจาฮอกไกโด

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

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

ทาอากาศยานชิโตะเซะ บาย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน



 หมายเหตุ เท่ียวบินท่ี XW145 สายการบิน Nok Scoot (ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง หากตองการบน
เครื่องมีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมจําหนาย)

สายการบิน Nok Scoot ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง 

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขอ
อนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด โหลดกระเปา 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

คาธรรมเนียมวีซา

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ทาน / ทริป (สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรและแตจะพอใจในการบริการ)
 

วีซา
่ ่ ่



รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศ
ญ่ีป ุน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยู
ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสม
บัตรการเขาประเทศญ่ีป ุนดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม เป็นตน)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญ่ีป ุน ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดเตรียมไวใหแลว ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (กรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่าวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุน จะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น
เทานั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. ตองเป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ

หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยนหรือ 1500 บาท ตลอดทริป 

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง หากตองการกรุณาสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาเด็ก

เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 6,900 บาท

โรงแรมท่ีญ่ีป ุนหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะตองพักเป็นหองท่ีนอน 2 ทาน และหอง
ท่ีนอน 1 ทาน (แยกเป็น 2 หอง) และในกรณีท่ีพัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพัก
เป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน 2 ทาน

 รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย
หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญ่ีป ุนสามารถใชรถได 12 ชั่วโมง
/ วัน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไปถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง ท้ังในประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและ
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทฯ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

่ ๋ ๋ ่



เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


