


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	หมูบานชาวไอนุ	-	เมืองฮาโกดาเตะ	-	ยานโมโตมาจิ
-	ภูเขาฮาโกดาเตะ

พักที่
SHERATON
HAKODATE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ	-	หอคอยโกะเรียวคะคุ	-	สวนสาธารณะโกเรียว
คาคุ	-	โกดังอิฐแดงคาเนโมริ	-	โนโบริเบทสึ	-	จิโกกุดานิ	-	ออนเซ็น

พักที่
NOBORIBETSU
ONSEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ทะเลสาบโทยะ	-	บอน้ําพุฟุกิดาชิ	-	เมืองโอตารุ	-
คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-	บุฟเฟตปู
ยักษ

พักที่	ANA
HOLIDAY	INN
SAPPORO	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองซัปโปโร	-	อาคารเจอารทาวเวอร
พักที่	ANA
HOLIDAY	INN
SAPPORO	หรือ
เทียบเทา

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	พ.ย.	60	-	5	ธ.ค.	60 ฿50,900 ฿47,900 ฿42,900 ฿8,900



21.00	น.คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาทีข่อง
บริษทั	ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเซะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	670

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	น.เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซะ	[เกาะฮอกไกโด]	ประเทศญีป่ ุน	หลังจากน้ันนําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	หมูบานชาวไอนุ	ปัจจุบันที่น่ีจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑชนพื้นเมืองไอนุ	ทานจะไดชมการแสดง

วิถีชีวิต,	เรื่องราวความเป็นมาของชนเผา,	ขาวของเครื่องใช,	อาวุธในการลาสัตว,	และการดํารงชีวิตของชาวไอนุ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูฮาโกดาเตะ	นําทาน	เทีย่วชมเมืองยานโมโตมาจิ	จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ	มีถนนลาดชัน

19	สายมุงตรงสูทาเรือ	ถนนเหลาน้ีเป็นที่นิยมในหมูผูรักการเดินเที่ยวชมวิว	เน่ืองจากเรียงรายไปดวยอาคาร
ตางๆ	ที่มีเอกลักษณและมีภูมิทัศนอันหลาก	หลายเมื่อครั้งอดีตไดเป็นเมืองทาที่มีการคาขายกับชาวตางชาติฝ่ัง
ตะวันตก	ซึ่งทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ	ซึ่งทานจะพบเห็นจากโบสถคริสต
รานอาหาร	อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกที่ตั้งอยูริมเนินเขา
ตอไปยัง	ภูเขาฮาโกดาเตะ	โดยนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ า	เพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศนของเมืองฮาโกดา

เตะ	ที่มีน้ําทะเลขนาบอยูทั้ง	2	ดาน	เป็นคอคอดกระ	เมื่อยามคํ่าคืนบานเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ	จึงทําให
เห็นแสงระยิบระยับ	เป็นวิวทิวทัศนยามคํ่าคืนที่สวยติดอันดับ	1	ใน	3	ของโลก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	SHERATON	HAKODATE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



เป็นพิพิธภัณฑแบบเปิด	ที่จัดแสดงการใชชีวิตของชาวไอนู	ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง
ของเกาะฮอกไกโด	และยังมีการจัดแสดงโชวตางๆอีกเพื่อใหคนเขามาชม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด	ซึ่งขึน้ชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูป
ทรงดาว	และเป็นเมืองที่เปิดทาเรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติเป็นเมือง
แรก

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ	ตั้งแตสถานีรถราง	Jujigai	ถึง	Suehiro-Cho
บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา	เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึน้สู
ดานบน	จะทําใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือ	ในอดีตแถบน้ีเป็นที่อยูอาศัยของ
พอคาตางชาติที่เขามาทําการคาขายกับญี่ป ุน	จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา	สิ่ง
กอสรางบริเวณน้ีจึงมีทั้งโบสถ	วัด	สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบาน
เรือนที่กอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

สูง	334	เมตร	ตั้งอยูในป าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮา
โกดาเตะ	ในวันที่ทองฟาโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน	สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที่งดงาม	นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน	1	ใน	3	สถานที่ที่ดีที่สุด	รวมกับภู
เขาอินาซะ	ที่นางาซากิ	และภูเขารอคโค	ที่โกเบ	บนยอดเขามีจุดชมวิว(เขาชม
ฟรี)	รานกาแฟ	รานจําหนายของที่ระลึก	และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปิด
ใหบริการ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร
	พักที่	SHERATON	HAKODATE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ตลาดเชาฮาโกดาเตะ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึน้ชื่อ

ของเกาะฮอกไกโด	ไมวาจะเป็นปูหลายหลายชนิด	ปลาแซลมอน	ปลาหมึก	ไขหอยเมน	กุง	ที่มีทั้งแบบสดและ
แบบแหง	หรือจะเป็นผลไมขึน้ชื่อตามฤดูกาลและผักพื้น	เมืองและ
นําทานชม	ขึ้นหอคอยโกะเรียวคะคุ	เพื่อชมวิวสวนโกะเรียวคะคุเป็นปอมปราการรูปทรงหาเหลี่ยมที่สราง

ขึน้	เพื่อปองกันการรุกรานจากทางตอนเหนือของประเทศญี่ป ุนในปี	1864	เป็นปอมปราการแรกที่มีสไตล
Vauban	ในประเทศญี่ป ุน	และถูกกําหนดใหเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตรพิเศษ	วันน้ี	สถานที่น้ีเป็นจุดที่มีชื่อ
เสียงสําหรับการชมดอกซากุระ	และเป็นสถานที่สําหรับการพักผอนของคนพื้นเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	อาคารโกดังอิฐแดง	เการิมทาเรือ	ในปี	1859	ทาเรือฮาโกดะเตะเปิดทําการเป็น

หน่ึงในทาเรือคาขายระหวางประเทศแหงแรกของญี่ป ุน	ในบริเวณอาวเต็มไปดวยรานอาหารและรานขายของที่



ระลึกที่ตั้งอยูภายในตึกเกา	คุณจะเพลิด	เพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณน้ีประกอบกับเพลงที่เปิดทาง
เสียงตามสายใหไดยินทั่วเมือง	เสริมบรรยากาศใหฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก	หลากหลาย
ชนิดหรือทานจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดําที่เป็นของขึน้ชื่อของเมืองฮาโกดาเตะ
ไดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองโนโบริเบ็ตซึ	เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไก
นําทานชม	จิโกกุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด

อันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	NOBORIBETSU	ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พบกับเหลาพอคาแมคาที่คัดสรรผัก	ผลไม	และอาหารสดๆ	สงตรงมาจาก
ฟารมของตัวเองเอง	มาใหเราเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน	ในราคาซื้องายขาย
คลองแบบชาวบาน	รอตอนรับพวกเราอยางอารมณดี	ตามสไตลของชาวฮาโก
ดาเตะ	ที่เป็นคนเรียบงาย	นารัก	และอัธยาศัยดี	ใครที่พอพูดภาษาญี่ป ุนได	ก็
ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ	นอกจากน้ียังมีสวนจัดงานอีเวนท	และ	Food
court	ที่มีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย

Goryokaku	Tower	������	เป็นหอคอยเกาที่สรางขึน้ตั้งแตปี	1964	ใน
โอกาสฉลองปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ	100	ปี	เดิมมีความสูง	60	เมตร	ตอ
มาไดมีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันที่	1
เมษายน	2006	ปัจจุบันหอคอยมีความสูง	107	เมตร

สวนสาธารณะรูปดาว	5	แฉกตามศิลปะสไตลรัสเซียตั้งอยูทางตะวันออกเฉียง
เหนือของเมืองฮาโกดาเตะ	ปอมโกเรียวคาคุสรางเมื่อปี	1857	โดยโชกุนใน
ตระกูลโทกุงาวะเพื่อใชเป็นปราการปองกันการรุกรานจากตางชาติ	ตอมาในปี
1869	ปอมโกเรียวคาคุถูกใชเป็นศูนยบัญชาการสุดทายของตระกูลโทกุงาวะ
กอนที่จะปราชัยตอกองทัพจักรพรรดิเมจิอันเป็นการสิ้นสุดการปกครองอัน
ยาวนานในระบอบโชกุน	สวนรูปทรงของปอม	หากมองจากภาพถายมุมบนจะ
เห็นคลายกับเป็นดาวกระจายของนินจา

เป็นโรงเก็บของ	ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม	หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้ง
ใหญเมื่อปี1907	และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยาง
ยุโรปที่เรียงรายรอบอาว	และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็น
รานคา	รานช็อคโกแล็ต	รานขายของที่ระลึกนารักมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



เป็นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ	อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด	และ
มีน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด	ทั้งออนเซนธรรมชาติ	และหุบเขา	จิโก
กุดานิ	ที่เราสามารถเห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอด
เวลา	อีกทั้งยังเป็นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ติดระ
ดับตนๆอีกดวย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	NOBORIBETSU	ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานนัง่กระเชาชมภูเขาไฟโชวะชินซัง	ภูเขาไฟเกิดใหมประมาณปี	ค.ศ.1944	-1945	ภูเขาไฟนอง

ใหมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี	1946	ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	จนกลายมาเป็นภูเขาโช
วะ	ดังที่เห็นอยู	ปัจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น	“อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ”	พรอม
บันทึกภาพเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทะเลสาบโทยะ	หรือโทยะโกะที่อยูในอุทยานชิโกะทสึโทยะ
นําทานเดินทางสู	บอน้ําพุฟุกิดาชิ	เป็นสวนทีคนญี่ป ุนนิยมเดินทางมาดื่มน้ําแรบอน้ําพุน้ีไดรับเลือกจาก

กระทรวงสิ่งแวดลอมใหเป็นหน่ึงในรอยน้ําที่บริสุทธิใ์นญี่ป ุน	บอน้ําพุเกิดจากหิมะบนภูเขาที่ละลายและไหลผาน
ชั้นหินในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบอน้ําพุทางธรรมชาติอยางแทจริง	อุณหภูมิจะอยูที่6	องศาเซลเซียล
ตลอดทั้งปี	โดยอุดมไปดวยแรธาตุ	ดังน้ันคนสวนใหญจะนําน้ํากลับไปทานที่บาน	ใหทานไดชมความสวยงามและ
ชิมรสชาติของน้ําแรที่ติดอันดับในญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองโรแมนติกที่ควบคูไปกับความเกาแกและความสําคัญทางประวัติศาสตร
นําทานชม	คลองโอตารุ	ที่มีความยาว	1,140	เมตร	และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ	ในสมัยกอนประมาณ

ค.ศ.1920	ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือบริเวณปากอาว	ซึ่งในยามคํ่าคืนคลองแหงน้ีไดรับคําขนาน
นามวาเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	อาคารเกาแกสองชั้น	ที่ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง



แตโครงสรางภายในทําดวยไม	พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี	1910	ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่
เกาแกและควรแกการอนุรักษใหเป็นสมบัติของชาติ
นําทานชม	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน	นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มี

เสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที	เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่แคนาดา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร	[เมนูปู	3	ชนิด]
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	ANA	HOLIDAY	INN	SAPPORO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ป ุน	เกิดขึน้โดยการเกิด
แผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	สูง	290	เมตร	ในปัจจุบันยัง
คงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับ
ภูเขาไฟอุสุ	ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ
โดยขึน้กระเชาอูสุซัน

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร
เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ	ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัว
ในชวงฤดูหนาว	ในหนารอนอากาศก็เย็นสบาย	เหมาะสําหรับเดินเลน	ป่ัน
จักรยาน	หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม	กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรง
กลาง	คือ	เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว)	และใน
ชวงไฮทซีซั่น	ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม	จะมีการจุดพลุใน
เวลา	20:45	ของทุกๆคืน

บอน้ําพุฟุกิดาชิ	(Fukidashi	park)	เป็นสวนทีคนญี่ป ุนนิยมเดินทางมาดื่มน้ําแร
บอน้ําพุน้ีไดรับเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดลอมใหเป็นหน่ึงในรอยน้ําที่บริสุทธิ ์
ในญี่ป ุน	บอน้ําพุเกิดจากหิมะบนภูเขาที่ละลายและไหลผานชั้นหินในหลาย
ศตวรรษและกลายมาเป็นบอน้ําพุทางธรรมชาติอยางแทจริง	อุณหภูมิจะอยูที่6
องศาเซลเซียลตลอดทั้งปี	โดยอุดมไปดวยแรธาตุ	ดังน้ันคนสวนใหญจะนําน้ํา
กลับไปทานที่บาน	ใหทานไดชมความสวยงามและชิมรสชาติของน้ําแรที่ติด
อันดับในญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร	[เมนูปู	3	ชนิด]
	พักที่	ANA	HOLIDAY	INN	SAPPORO	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหทาน	อิสระชอปป้ิงยานการคาในเมืองซัปโปโร	[ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	ประมาณ	2000

เยน/ทาน]	แหลงที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิงไดจุใจ	เชน	หางปารโก,
หางมิซุโกชิ	ที่เป็นแหลงรวมรานคาแบรนดดังของญี่ป ุน	หรือจะเป็นราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่น
วัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขายยาและเครื่องสําอาง	shisedo,	kose,	kiss,	SKII,	Kanebo
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ณ	JR	TOWER	แหลงที่ตั้งของหางสรรพ	สินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานได

ชอปป้ิงไดจุใจ	เชน	ราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอ
นิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุนอื่นๆ	อีกมากมาย	นอกจากน้ันบนชั้น	10ของตึก	ESTA	
พิพิธภัณฑราเมน	เป็นแหลงรวม	ราเมนชื่อดังทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด	มาอยูรวมกันที่น่ี	ใหนักทองเที่ยวที่ชื่น

ชอบราเมนไดลิ้มรสชิมราเมนจากเมืองตางๆ	ไดอยางจุใจ
*	เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	*

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	ANA	HOLIDAY	INN	SAPPORO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ชอปป้ิงในซับโปโร	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	ประมาณ	2000	เยน/ทาน
เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

อาคารสรรพสินคาขนาดใหญ	เป็นอาคารสูง	38	ชั้น	ที่เชื่อมตอกับสถานี	ที่ซึ่ง
ไมวาอะไรก็มีพรอมตั้งแตของฝากจากฮอกไกโด	และขนมขึน้ชื่อจนถึงเครื่องใช
ไฟฟา	และมีจุดชมวิวอยุที่ชั้น	38	ดวย

	พักที่	ANA	HOLIDAY	INN	SAPPORO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
10.45	น.	เดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	671
15.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	2,000	เยน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	

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



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	(PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย

กวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง)	
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทาง
อยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***

1.	พาสปอรตจีนแดง
จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง

บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
1.1	Passport	China

1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทานัน้”	ถายหนาตรง	ไมยิ้ม
เห็นฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ	***	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	***
1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย

สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร

ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
***	บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	***

Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง

สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง

จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**



แผนกกงสุล	สถานทูตญีป่ ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503

***	ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน	/ทริป/ตอทาน***
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน

1.	การยกเลิกการเดินทางตัง้แตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
6.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


