#15987 ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน บอนํ้าสีฟา หมูบาน
เทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส บิน XW
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด อาซาฮิคาวา โอตารุ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา อิออนม
อลล พิพิธภัณฑโอะโตโกยามาสาเก ดิวตี้ฟรี คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี เนินเขาแหงพระพุทธเจา ตลาดปลาโจไกอิจิบะ ศาลเจาฮอกไกโด สวนโอโดริ
ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานชิโตเสะ - หมูบา นหัตถกรรมฟูราโน (นิงเกิ้ลเทอเรส) - อาซาฮิคาวา - หมูบา น
ราเมนอาซาฮิคาวา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

พิพิธภัณฑสาเกโอโตโคยา มา - บิเอะ - บอนํ ้า สีฟา เมืองบิเอะ - Patchwork Road - ดิวตี้ฟรี
- คิโรโระ สกีรีสอรท - ออนเซ็น

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเครื่องแกว - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - คิตตี้ คาเฟ - ซัปโป
โร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - เนินแหงพระพุทธเจา - สุสานโมอาย - มิตซุย
เอา ทเล็ตฮอกไกโด - บุฟเฟตขาปูยักษ - ทานูกิโคจิ - ยา นซูซูกิโนะ















โรงแรม



-



Asahikawa
Smile
Hotel หรือ
เทียบเทา



Kiroro Ski
Resort
หรือเทียบ
เทา



Hotel
Raffinato
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

5

ตลาดปลาโจไก - อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด







Hotel
Raffinato
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

6

ตึกรัฐบาลเกา เกาะฮอกไกโด - หอนาฬิ กาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ทา อากาศยานชิโตเสะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64

฿40,999

฿40,999

฿40,999

฿10,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
23.50 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3เคาน เตอรสายการบิน Nok Scoot (XW) เจาหน าที่ของบริ
ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป า



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ - หมูบานหัตถกรรมฟูราโน (นิงเกิ้ลเทอเรส)
- อาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - อิออน มอลล อา
ซาฮิคาวา
เชา
04.00 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินนิ วชิโตเสะ ประเทศญี่ปุนโดยสายการบิน Nok Scoot (XW) เที่ยวบินที่ XW146
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหน าย/สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น)
บาย
12.15 น. นํ าทานเดินทางถึง สนามบินนิ วชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป าเรียบรอย
และทําภารกิจสวนตัวแลวขึ้นรถโคชปรับอากาศ
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
นํ าทานชม หมูบานเทพนิ ยาย นิ งเกิ้ลเทอเรส Ningle Terrace อยูที่ฟูราโน furano ตั้งอยูในภายในบริเวณโรงแรม New
Furano Prince สรางเหมือนเป็ นหมูบานเล็กๆ เต็มไปดวยกระทอมไมนารัก สวยงามที่สรางมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด สราง
เป็ นกระทอมแสนน ารักกลางป าดั่งดินแดนเทพนิ ยายพรอมจําหน ายของที่ระลึกเป็ นงานไม งานแฮนดเมคตางๆ ประดับตกแตง
ไฟที่สวยงามทามกลางป าและหิมะขาวฟูที่สวยงามในฤดูหนาว อิสระใหทานบันทึกภาพตามอัธยาศัย
้

นํ าทานเดินทางสู อาซาฮิคาวา (Asahikawa) อยูในจังหวัดคามิกาวะ เป็ นเมืองใหญรองจากซัปโปโรตั้งอยูต รงกลางของเกาะ
ฮอกไกโด ลอมรอบดวยเทือกเขาไดเซ็ต สึซันและแมนํ้าน อยใหญ
นํ าทานเดินทางสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa Ramen Village) ถือกําเนิ ดขึ้นในปี 1996 โดยการรวบรวม
รานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวามาอยูรวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว มีรานราเมง 8 ราน เปรียบเสมือนหมูบานราเมนที่
รวบรวมรานดังๆไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัต ิความเป็ นมาของหมูบานแหงนี้ ดวย หากทานใดอยากลิ้มลอง
สามารถอิสระเลือกทานไดต ามอัธยาศัย สมควรแกเวลานํ าทานเขาที่พักแรม
คํ่า
จากโรงแรมทานสามารถเดินไป หาง Aeon Mall อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Asahikawa Smile Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง



บาย

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

หมูบานหัตถกรรมฟูราโน (นิงเกิ้ลเทอเรส)
เป็ นหมูบานหัต ถกรรมกลางป าใหญ และเป็ นแหลงชอปปิ้ งน ารักๆ ที่ขายเฉพาะสินคา
หัต ถกรรม กระทอมแตละหลังจะขาย ของทํามือที่แตกตางกันไป เชนบานภาพเขียน บาน
เครื่องแกว บานแกะสลักไม เหมาะกับการถายรูป เดินพักผอน

อาซาฮิคาวา
เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหนึ่ งของญีปุน สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญี่ปุน

หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา
หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ไดถ ือกําเนิ ดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาวานี้ มีรานราเมง 8 รานมาอยูรวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบาน
ราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว โดยราเมนที่อาซาฮิคาวานั ้น เป็ นราเมนที่มี
ประวัต ิมายาวนาน สามารถนั บยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ โดยมีการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิ ดของจีนจนกลายมาเป็ นราเมงขึ้นชื่อที่ไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนา
นกวาทศวรรษ



คํ่า

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา
เป็ นหางอิออนหน าสถานี อาซาฮิคาวา มีความสะดวกสบาย หาของกินงาย มีรานคา,
Supermarket, Food court และโรงภาพยนตอยูภายใน ที่นี่มีสินคามากมายใหเลือก
ชอปปิ้ ง และ ซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญ

 Asahikawa Smile Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหน าย/สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น
เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 3


กิจกรรม

พิพิธภัณฑสาเกโอโตโคยามา - บิเอะ - บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ Patchwork Road - ดิวตี้ฟรี - คิโรโระ สกีรีสอรท - ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู พิพิธภัณฑโอะโตโกยามา สาเก เป็ นพิพิธภัณฑแนะนํ าถึงประวัต ิศาสตรและวัฒนธรรมของการบมสาเกใน
เมืองอาซาฮิคาวะ ภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงหองสําหรับอุปกรณผลิต สาเกโบราณ หองอางอิงสมัยEdoและมุมการจัดแสดง
ตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการจําหน ายสินคาที่ระลึกอีกดวย
นํ าทานเดินทางสู เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ต ั้งอยบูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ไดช่ อ
ื วา “Small Town Of The
Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ต ั้งอยูบน เนิ นเขา
นํ าทานไปชม บอนํ้ าสีฟา Blue Pond หรือสระสีฟา เป็ นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีช่ อ
ื เสียงไดไมนานของ
ฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทําใหนักทองเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั ้น เป็ นเพราะนํ้ าสีฟาที่สดใสเกินกวา
บอนํ้ าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้ าในบอสระสีฟานี้ เกิดขึ้น
ดวยความบังเอิญหลังการสรางเขื่อนเพื่อป องกันการเกิดโคลนถลมจากภูเขาไฟ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นํ าทานเดินทางสู บิเอะ เสนทางผานทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของตัวเมือง ทานสามารถชม Patchwork Road เป็ นเสน
ทางชมทุงนา เนิ นเขาสีทองอรามสลับกับสีเขียงและนํ่ าตาล มีความสวยงามราวกับผาหลายผืนมาตัดปะวางตอกันเป็ นระยะทาง
ยาว จะสวยเป็ นพิเศษในชวงฤดูรอน จุดชมวิวระหวางทางที่นาสนใจ คือ ตนเคน และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทิวทัศน ที่ใชใน
ภาพยนตรโฆษณา “สไกไลน ” ของบริษัทนิ สสันมอเตอร
นํ าทานเดินทางสู รานดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ า ผลิต ภัณฑจากนํ้ ามันมา
โฟมลางหน าถานหิน ผลิต ภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือวิต ามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือนํ้ ามัน
ตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เป็ นตน สมควรแกเวลานํ าทานเขาสูที่พัก Kiroro Ski Resort
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงามและยังชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิต ดีอีกดวย
พักที่ Kiroro Ski Resort หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑสาเกโอโตโคยามา
เป็ นพิพิธภัณฑสาเกที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองอะซาฮิคาวา ที่คอยแนะนํ านั กทองเที่ยวถึง
ประวัต ิศาสตรและวัฒนธรรมของการบมสาเกในเมืองอะซาฮิคาวา ภายในมีการจัดแสดง
หองสําหรับอุปกรณผลิต สาเกโบราณ หองอางอิงสมัยเอโดะ และมุมการจัดแสดงของ
kiyo-e นอกจากนี้ ยังมีรานสาเกขายใหนักทองเที่ยวซื้อกลับบานไปเป็ นของฝากได

บิเอะ
เป็ นเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศน ที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เสน หของ
เมืองนี้ คือ การขี่จักรยานหรือขับรถผานเนิ นเขา และเยี่ยมชมทุงดอกไมระหวางทาง ใน
หน าหนาวเมืองนี้ จะลอมรอบดวยหิมะขาวโพลน สวยไปอีกแบบ

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีช่ อ
ื เสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีนํ้าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้ าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้ าในบอ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

Patchwork Road
ทุงสีสันตางๆที่ถ ูกตัดผานดวยถนนเสนเล็กๆมองดูราวกับชิ้นงานตอผา หางจากสถานี
รถไฟบิเอไปทางทิศเหนื อตามทางสายนี้ ประมาณ 2 กิโลเมตร คุณผูอานก็จะเห็นพ็อพลาร
–ไมผลัดใบที่จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลตนนี้ เดนเป็ นสงาอยูกลางทุงหญาเลี้ยงสัต ว
สวยงามดวยสีสันของดอกไมและพืชผลในวงลอมของภูเขาไดเซะทซึซัน

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

คิโรโระ สกีรีสอรท
คิโรโระ สกีรีสอรท ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา ไมไกลมากเมืองโอตารุ และสามารถเดินทาง
จากเมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรีสอรทจะเป็ นสถานที่
เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็ นสีขาวละเอียดเหมือนแป งฝ ุน ลอมรอบดวยทัศนี ยภาพอัน
งดงามของภูเขา



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kiroro Ski Resort หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5วันกอนวันเดินทาง

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเครื่องแกว - พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี - คิตตี้ คาเฟ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
(ชิโรอิ โคบิโตะ) - เนินแหงพระพุทธเจา - สุสานโมอาย - มิตซุยเอ
าทเล็ตฮอกไกโด - บุฟเฟตปูยักษ - ทานูกิโคจิ - ยานซูซูกิโนะ
เชา
รับประทานอาหารเชา
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็ นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20
เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูต ลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตง
ของบานเรือนนั ้นสวนใหญ ไดถ ูกออกแบบเป็ นตะวันตกเนื่ องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวาง
ประเทศญี่ปุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นํ าทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน หชวนใหคนหา ดวยความเป็ นเอกลักษณแหงวีถ ี
ชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยังคงความเป็ นญี่ปุนแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่
อยูต ามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหน าเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริม
คลองเหลานี้ จึงถูกดัดแปลงเป็ นรานอาหารสไตลต างๆ และพิพิธภัณฑ
นํ าทานเที่ยวชม เครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของ
จินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้ มีช่ อ
ื เสียงใน
ดานการทําเครื่องแกวตางๆ
นํ าทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีที่
แสนออนหวานชวนใหนาหลงใหลดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลาย
อยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบน ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถ
เลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย
อิสระทานสามารถเดินชม Hello Kitty Cafe คาเฟ คิต ตี้ ใหทานไดเลือกดูสินคา ของที่ระลึกพรอมกับถายรูปตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นํ าทานเดินทางสู ซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนํ าทานเดินทางจากนั ้นนํ าทานไปโรงงานช็อก
โกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิต ดานใน อิสระถายรูปและซื้อของที่ระลึกดานหน า) แหลงผลิต ช็อคโกแลตที่มีช่ อ
ื
เสียงของญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเป็ นของฝากตาม
อัธยาศัย
นํ าทานไป เนิ นเขาแหงพระพุทธเจา The Hill of the Buddha เป็ นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของซัปโปโรอยูภายในพื้นที่
ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่เปิ ดใหเชาชมเมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเดนเนื่ องจากเป็ นองคพระพุทธรูป
ขนาด 13.5 เมตร หนั ก 1,500 ตัน คาทัวรไมรวมคาเขา (ทางสถานที่เก็บคาบริจาคเพื่อใชทํานุบํารุงสถานที่ 300 เยน (บริจาค
ดวยตัวเองหน าทางเขา) ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง 500 เยน
่

หมายเหตุ:เนิ นพระพุทธเจา กรณีการจราจรติดขัด วันหยุดเทศกาล หรือไมเปิ ดใหเขาทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนไปศาลเจา
ฮอกไกโดแทน
นํ าทานเดินทางสู มิต ซุยเอาทเล็ต พารค ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก และแบรนด
ญี่ปุน
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟ ต ขาปู+ ชาบูหมูไมอั้น
หลังอาหารเย็นทานสามารถอิสระไป ชอปปิ้ งยานทานุกิโกจิ เป็ นยานที่คึกคักมีชีวิต ชีวิต โดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนที่บรรดาป าย
ไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปิ ดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไป ชอปปิ้ งยานซูซูกิโนะ ได
พักที่ Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โอตารุ
เป็ นเมืองทาเล็กๆ ที่อยูต ิดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ที่นี่เป็ นแหลงวัต ถุดิบ
ทางทะเลที่มีคุณภาพแหงหนึ่ งของญี่ปุน และเป็ นเมืองทองเที่ยวที่หามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุ
คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถ ูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา นํ้ าในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศน อาคารและในยามอาทิต ยกําลังลับขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็ นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑเครื่องแกว
ปั จจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุต สาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนั กทองเที่ยวจํานวนมาก
มาซื้อสินคาจําพวกนี้ นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานที่ใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี
เป็ นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมาเป็ นแหลงผลิต
กลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปี ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

คิตตี้ คาเฟ
เป็ นรานกาแฟอันมีช่ อ
ื ที่อยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศน ารักๆ
ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง "คิต ตี้"



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซัปโปโร
เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็ นอันดับ 5 ของญี่ปุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานที่ทองเที่ยวมากมายนั กแตในฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดเทศกาลนํ้ าแข็งที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุนโดยทุกๆปี จะมีนักแกะสลักนํ้ าแข็งฝี มือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝี ไมลายมือใหได
เห็นกัน

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)
เป็ นโรงงานสุดน ารักที่มีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหน า ที่นี่ประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของที่ระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดแหงหนึ่ งของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนี ยแลนด นอกจาก
นี้ นักทองเที่ยวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิต ยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิต เป็ นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซึ่งผลิต จากนมสดของเกาะฮอกไกโด

เนินแหงพระพุทธเจา
สถานที่ทองเที่ยวนี้ ต ั้งอยูที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนื อของประเทศญี่ปุน ถือวาเป็ นผล
งานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่ งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิ กชาวญี่ปุน
เจาของรางวัลพริต ซเกอรที่ถ ือวาที่สุดรางวัลของสถาปนิ ก โดยมีลักษณะเป็ นเนิ นเขาลอม
รอบรูปปั้ นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ้าหนั ก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอม
รอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะ
สามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปปั้ นพระพุทธรูป ซึ่ง
เป็ นการผสมผสานที่ลงตัวระหวางสถาปั ต ยกรรมที่มนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจาก
ธรรมชาติ มองดูแลวประหนึ่ งเป็ นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูไดเฉพาะที่นี่เทานั ้น

สุสานโมอาย
ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิ กชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดีย
คลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอก
ลาเวนเดอร พระพุทธรูปเป็ นแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิต วิญญาณ องคพระ
มีช่ อ
ื วา Atama Daibutsu ที่นี่เปิ ดใหเขาชมอยางเป็ น ทางการ เมื่อวันที่17 ก.ค.2559 ที่
ผานมา

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด
เป็ นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดต างๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่ง
และรานจําหน ายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

ทานูกิโคจิ
แหลงชอปปิ้ งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็ นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต อง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ
ยานซูซูกิโนะ เป็ นยานบันเทิงและยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในทางตอนเหนื อของญี่ปุน เต็ม
ไปดวยรานคา บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ป าย
รานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะ
จะจัดเทศกาลหิมะ เป็ นเจาภาพการแขงขันแกะสลักนํ้ าแข็ง ประจําทุกปี
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู พิเศษ บุฟเฟ ต ขาปูยักษ
 Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิต ดานใน อิสระถายรูปและซื้อของที่ระลึกดานหน า)
เนิ นเขาแหงพระพุทธเจา ทางสถานที่เก็บคาบริจาคเพื่อใชทํานุบํารุงสถานที่ 300 เยน (บริจาคดวยตัวเองหน าทางเขา) ไมรวม
คาจุดชมวิวมุมสูง 500 เยน
เนิ นพระพุทธเจา กรณีการจราจรติดขัด วันหยุดเทศกาล หรือไมเปิ ดใหเขาทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนไปศาลเจาฮอกไกโดแทน
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 5


กิจกรรม

ตลาดปลาโจไก - อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได (อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดิน
ทางเนื่ องจากรถมีที่นั่งกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็ นตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร เป็ นตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป
โปโรและผลิต ภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ที่สั่งตรงมาจากที่ต างๆ
ของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่นี่ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหาร
ทะเลสดๆ)
ศาลเจาฮอกไกโด เป็ นศาลเจาของศาสนานิ กายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1869 นั บตั้งแตกอสรางมาก็
มีอายุมากกวา 140 ปี แลวและไดมีการอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4องค คนญี่ปุนมักมาขอพรกันที่ศาลเจาโดยเฉพาะในวัน
สําคัญๆ เชน วันปี ใหม วันเกิดครบรอบอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี ของเด็กๆชวงซากุระบานบริเวณศาลเจายังมีทั้งตนบวย
อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เป็ นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต ิดกับสถานี เจอารซัปโปโร เป็ นทั้งหางสรรพสินคา
โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหน ายกลองดิจิต อล, เครื่องใชไฟฟ าและอิเล็คทรอ
้

่

่

นิ คส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร
JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight)
ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ ัดลง มาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริ
ประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นยานที่คึกคักและมี ชีวิต ชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป ายไฟ
โฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่ต ั้งอยูในยานแหงนี้ นอกจากนั ้นยังเป็ นแหลงชอปปิ้ ง รานอาหาร ภัต ตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย
ยามราตรีต างๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
ทานุกิโคจิ เป็ นแหลงชอปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคา
ตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม
เป็ นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เลือกซื้อบัสเสริม Option Tour (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมนี้ เป็ นการเสนอขายทัวรเสริมวันฟรีเดยเบื้อง
ตน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของลูกคาแตละทาน
เทานั ้น
อัต ราคาบริการ /ทาน
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน
เดินทาง 26-30 ทาน ราคา 2,000 บาท/ทาน
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน
คํ่า
พักที่ Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดปลาโจไก
เป็ นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็ นตลาดที่ไดรับความนิ ยมซึ่งสามารถลองลิ้ม
ชิมรสขาวหน าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยูหน ารานไดรับความนิ ยมที่สุดเพื่อเป็ นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มดํ่าไปกับความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทานั ้น

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปปิ้ งไดอยาง
เต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็ นตึกที่
สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต ิดกับสถานี เจอาร ซัปโปโร เป็ นทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน เหนื อเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต ั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีต ึก
ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ นศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพต รอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)



คํ่า

 Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดินทางเนื่ องจาก
รถมีที่นั่งกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 6

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ทําเนี ยบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุนแปลวา อิฐสีแดง กอสรางเมื่อ
ปี ค.ศ.1888เป็ นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคา รทําเนี ยบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สรางจากอิฐจํานวนกวา 2.5 ลานกอน ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและ
นํ าทานถายรูป หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นอาคารประวัต ิศาสตรที่สวยงามลอมรอบดวยอาคารทันสมัยในเมือง สรางขึ้ นในปี
1878 เพื่อใชเป็ นสถานที่ฝึกซอมของวิทยาลัยเกษตรกรรมซัปโปโรในอดีต หอนาฬิกาถูกสรางขึ้นโดย American E. Howard
& Co.และตั้งแตนั้นมานาฬิกาเรือนนี้ ก็ไดต ีดังตอเนื่ องทุกชั่วโมงเป็ นเวลานานกวา 100 ปี
นํ าทานชม สวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญที่มีเหลาพันธุไมและแปลงดอกไมแตงแตมสีสันตลอดทุก ฤดูกาลเป็ นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมืองซัปโปโร ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน
ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป็ นเทศกาล
ระดับโลกไดเวลาอันสมควร
นํ าทานเดินทางสู สนามบินนิ วชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.55 น. นํ าทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ Nok Scoot (XW)
เที่ยวบินที่ XW145 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหน าย/สั่งซื้อบนเครื่อง)
คํ่า
20.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด
เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นั บเป็ นอาคารขนาดใหญแหงหนึ่ งในไมกี่อาคารของ
ญี่ปุนในสมัยนั ้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหน ามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงนี้
เคยเป็ นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร
หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็ นอาคารทรงตะวันตกแหงหนึ่ ง ใน
จํานวนน อยที่หลงเหลืออยูในเมืองนี้ ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

สวนโอโดริ
เป็ นสวนสาธารณะที่ต ั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็ นสวน
สาธารณะที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดแหงหนึ่ งในญีปุน แตลักษณะทั่วไปจะดูคลายกับเป็ นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็ นตัวแบงเขตเมืองออกเป็ นฝั่ งเหนื อและฝั่ งใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงนี้ ถ ูกใชเป็ นหนึ่ งในสถานที่จัดแสดงผลงานแกะสลักนํ้ าแข็งจากฝี มือ
ชางแกะสลักจากทั่วโลก

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหน าย/สั่งซื้อบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 25ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-11 ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั ้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั ้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
การเดินทางครั้งนี้ จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
- หรือสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 10 วัน

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน ในวันเวลาทําการ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่นั่งเป็ นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพิ่ม
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพัก
หอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
ไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) ซื้อนํ้ า
หนั กสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มีคาใชจายดังนี้ (ราคาตอเที่ยว) +5 กก.400
บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นใน
การโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ นํ้ าหนั กสูงสุดได 32กก./ชิ้น
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1700 บาท สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย (เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขา
ประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4.เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
โปรแกรมหรือที่พักอาจมีการสลับวันไดแตทานจะไดทองเที่ยวครบตามโปรแกรม
ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการ (สั่งซื่อบนเครื่องเทานั ้น) / อัพที่นั่งรายละเอียดทายรายการทัวร
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทานเป็ นหลัก เพื่อ
ใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัต ราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัต ราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัต ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัต ราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน)
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

