


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ฮอกไกโด	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-	อา
ซาฮิคาวา	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	อิออนมอลลฮอกไกโด

พักที่	HOTEL
CRESCENT
ASAHIKAWA
หรือระดับ
เดียวกัน

3 เมืองซัปโปโร	-	ฮอกไกโด	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิ
ยะ	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี	-	ออนเซ็น

พักที่	JOZANEKI
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 ภูเขาไฟอุสุ	-	ทะเลสาบโทยะ	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-
บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	APA
HOTEL	&amp;
RESORT
SAPPORO
ระดับเดียวกัน

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

16	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 ฿41,900 ฿39,900 ฿38,900 ฿8,000



สะสมไมล	การบินไทย	50	%
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	30	กก.

20.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	2	สายการบินไทย	เคานเตอร	D	เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน
23.55	น.	เดินทางสู	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่TG	670

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเสะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองของประเทศญี่ป ุนแลว
จากน้ันนําทุกทานเดินทางตอไปยัง	RAMEN	VILLAGE	หรือ	หมูบานราเมน”หมูบานชื่อดังของเกาะ

ฮอกไกโด	นับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ	ซึ่งชวงเวลาน้ันเป็นชวงเวลาที่ถือกําเนิดราเมนขึน้	ณ	เมืองซัปโปโร
โดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน	และตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ไดเสร็จ
สิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา	ก็ไดถือกําเนิดขึน้จากความคิดสรางสรรคตางๆ	เขาไวดวยกัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	หมูบานราเม็ง	(ทานละ	1,000	เยน)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวา	นําทานชม	สวนสัตวอาซาฮิยามา	ซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดใน

ญี่ป ุน	ซึ่งในแตละปีจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ	ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตว
ทั่ว	ๆ	ไปถึงกวาปีละ	3	ลานคนจากทั่วโลกโดยสวนสัตวแหงน้ีไดมีแนวความคิดที่วา	สัตวตางๆ	ควรที่จะอาศัยอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน้ันๆ	จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยูที่แท
จริงของสัตวแตละประเภท	อาทิเชน	หมีขาวจากขั้วโลก	นกเพนกวินสายพันธุตางๆ	รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตัง
แสนรู
จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอน

กลับ	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ี
ไดเลย

ชวงคํ่า
**เพื่อไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิงอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**
ทีพ่ัก	HOTEL	CRESCENT	ASAHIKAWA	หรือระดับเดียวกัน



ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิดมาตั้งแตปี	1951	สองขางทางเป็นราน
ราเมนเล็กๆที่มีที่น่ังเพียง	10	กวาที่	รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ซัปโปโรเป็นตนกําเนิดของมิโซะราเมน(Miso	Ramen)น่ันเอง	นอกจากใน
ตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่เปิดอยูในตรอกเยื้องกัน	โดยทําเป็นที่เดิน
ผานลอดตึก	เรียกวา	“ตรอกราเมนใหม”	ราเมนหรือราเม็งของอาซาฮิกาวามี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก	บริเวณน้ีมีรานราเมน
ชื่อดัง	8	รานที่แสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	หมูบานราเม็ง	(ทานละ	1,000	เยน)

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอีออน	ที่ใหคนเขามาเลือกซื้อขอนานาชนิด	ที่ตั้งอยู
บนเกาะ	Hokkaido

	พักที่	HOTEL	CRESCENT	ASAHIKAWA	หรือระดับเดียวกัน



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด	ศูนยกลางความเจริญอันดับ	5	ของญี่ป ุน	ผัง

เมืองซัปโปโรมีลักษณะคลายตารางหมากรุกซึ่งแตกตางจากบรรดาหมูบานและเมืองทั่วไปในญี่ป ุนซึ่งไดรับคํา
แนะนําและพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน	ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผาตามพื้นฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศาลเจาฮอกไกโด	ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด	ของศาสนาชินโต	ที่สรางตั้งแตปี

1871	ซึ่งแตเดิมศาลเจาน้ีมีชื่อวาศาลเจาซัปโปโร	และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใสศรัทธามาก	เพราะเชื่อ
กันวาเป็นที่สถิตของเทพเจาโยฮะชิระ	ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษรักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต
ยุคบุกเบิก	ดินแดนแหงน้ี	ดังน้ันคนทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาดสาย	เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	โรงงานช็อกโกแลต	ที่หมูบานอิชิยะซึ่งเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของญี่ป ุน	ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ	ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก	(ShIroi
Koibito)	ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว	หรือเดินถายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม	สไตลยุโรป	นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตทีห่าซื้อทีไ่หนไม
ได	และทานก็ยังจะไดชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการตกแตง

ของบานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก
การทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ	คลองโอ
ตารุ	เป็นคลองที่เกิดขึน้จากการถมทะเล	สรางเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1923	เพื่อเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญ
สูโกดังในเมือง	ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ	ซึ่งเป็นอาคาร
อิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง	และไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร	รานขายของที่ระลึกน่ันเอง
นําทานชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	โดยการเป าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ	จึงทําใหเครื่องแกวที่ออกมามี

รูปแบบและสีที่แตกตางกัน
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิว

พรรณสวยงาม	และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย
พักที	่JOZANEKI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

โรงงานสุดนารัก	ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ	มาที่น่ีคุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม	โดยมีเสนทางการเดินชม	ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ	ก็จะใหทั้งความ
รู	และความเพลิดเพลินไปดวย	นอกจากน้ียังมีคาเฟ 	รานขายของฝาก	และสวน
สวยๆ	ใหน่ังเลนดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	JOZANEKI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทุกทานน่ัง	กระเชาไฟฟ าสูภูเขาไฟอุสุซาน	(Usuzan)	เป็นภูเขาไฟที่ทําใหเกิดทะเลสาปโทยะขึน้

มา	จากหลักฐานพบวา	ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึน้มาทุกๆ	20-50	ปี	ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศน
ของพื้นที่แถบน้ีอยางตอเน่ือง	ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อปี	พ.ศ.	2543	บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุก
รุนมีควันสีขาวลอยขึน้มาตลอดเวลา	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
จากน้ันนําทานสู	สวนหมีโชวะชินซัง	เพื่อชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ	100	ตัว	ที่ใกลสูญ

พันธุและหาดูไดยาก	ในญี่ป ุนน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทาน้ัน	ชาวไอนุเชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสัตว
เทพเจาของพวกเขาอีกดวย
อิสระใหทานชม	จุดชมวิวไซโร	ความสวยงามของ	เมืองฮาโกดาเตะ	ยามคํ่าคืน	ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

ติดอันดับ	1	ใน	3	ของประเทศญี่ป ุน	ซึ่งอยูบริเวณเดียวกัน	เมื่อทานยืนอยูบนจุดชมวิวทานสามารถมองเห็น
ทะเลสาปโทยาโกะ	ทั้งหมด	ทะเลสาบกลางน้ําที่โอบลอมดวยภูเขา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงที่	มิตซุย	เอาทเล็ต	(MITSUI	OUTLET)	ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของ

สินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง	128	แบรนด	อาทิเชน	Coach	Armani,	Ralph
Lauren,	Seigo	เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬา	และ
สินคาทั่วไป	นอกจากน้ีภายในหาง	ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ	ที่จุได	650	ที่น่ัง	และมี	Hokkaido	Roko	Farm
Bridge	ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย



จากน้ันนําทานชมดานนอกของ	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.	2416	เป็นอาคาร
สไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา	2.5	ลานกอนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา	ตึกน้ีผาน
การใชงาน	มายาวนานกวา	80	ปีแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี
พ.ศ.2454	แตดวยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง	จึงไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ.2512
นําทานผานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัป

โปโรอีกแหงหน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย	ฮอกไกโด	แตไดปรับเปลี่ยน
สรางเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวย
ความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหง
หน่ึงของญี่ป ุน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟ ตป้ิงยางปู	3	ชนิดและอาหารทะเลนานา
ชนิด	อาทิเชน	ปูซูไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิสดๆ	และซูชิหนาตางๆ
พักที	่APA	HOTEL	&	RESORT	SAPPORO	ระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท	สูง	733	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ในรอบรอยปีที่
ผานมาเกิดการปะทุขึน้	4	ครั้ง	คือ	ปี	1910,1944-45,	1977	และ	2000	ซึ่งทําให
เถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพื้นที่
บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน	และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและ
ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย	ทําใหคาดการณการปะทุของภูเขาไฟได
ลวงหนา	เพื่อใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน	จึงไมมีใครไดรับบาดเจ็บ

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

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ	outlet	mall	ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	ใกล
สนามบิน	New	Chitose	ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา	128	ราน	รวม
ถึงรานคาปลอดภาษี	ศูนยอาหารขนาดใหญจุ	650	ที่น่ัง	และรานจําหนาย
สินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด



นัง่กระเชาไฟฟ า	ภูเขาไฟอุสุซาน	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด	อาทิ
เชน	ปูซูไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิสดๆ	และซูชิหนาตางๆ

	พักที่	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	SAPPORO	ระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
10.45	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG671

ชวงบาย
16.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



สะสมไมล	การบินไทย	50	%
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	30	ก.ก.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางไดทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอง	ชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาท	ตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการ	สวนทีเ่หลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ
การจายเงินไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2,000	เยน/	ทริป/	ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด
เตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
5.	PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ	2000	เยน	/ทริป/ตอ
ทาน***
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี



2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	**ในกรณีทีว่ัน
เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน**
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra

Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


