


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ฮอกไกโด	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบาน
ราเมน	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	/	ไอซพาวิเลียน	-	อิออนมอลลฮอกไกโด

พักที่
ASAHIKAWA
PREMIER
CABIN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	ถนนซาไกมาจิ	-
โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	-	คิตตี้	คาเฟ 	-	เมืองซัปโปโร	-	ดิวตี้ฟรี	-	ยานซูซู
กิโนะ

พักที่	TMARK
CITY	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	สวนโอโดริ	-	ตลาดโจ
ไก	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	SHIROI	KOIBITO	Park	-	ศาลเจา
ฮอกไกโด	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด

พักที่	TMARK
CITY	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

16	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 ฿32,991 ฿32,991 ฿31,991 ฿8,500

28	พ.ย.	60	-	2	ธ.ค.	60 ฿34,991 ฿34,991 ฿33,991 ฿8,500

2	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 ฿38,888 ฿38,888 ฿37,888 ฿8,500



บริการอาหารรอน	บนเครื่อง
ขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบินไทยแอรเวย	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏระเบียบของ

สายการบินสําหรับการสุมจับทีน่ัง่วางบนเครื่องใหกับลูกคา

ชวงคํ่า
20.30	น.	นัดพบกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ,	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	C	สาย

การบินไทย	(	Thai	Airway)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลด
สัมภาระ
23.45	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	เกาะฮอกไกโด	โดยเทีย่วบินที	่TG	670	[	บริการอาหารรอน	บน

เครื่อง	]

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	เมืองซัปโปโร	เกาะฮอกไกโด	นําทานผานขั้นตอนการตรวจ

คนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว
09.00	น.	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	และเขาสูโปรแกรมทองเที่ยวเริ่มจาก	เมืองอาซาฮีคาวา

(Asahikawa)	ที่ตั้งอยูกลาง	เกาะฮอกไกโด	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร
พาทุกทานไปยัง	หมูบานราเมน	(Ramen	Village)	ซึ่งเมืองแหงน้ี	มีประวัติศาสตรการทําราเมน	มาอยาง

ยาวนาน	นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	2	และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง	โดยหมูบานราเมน	ถือกําเนิดมา
ในปี	1996	เพื่อใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง	8	รานได
อยางเต็มที่
**อิสระอาหารกลางวัน	เลือกทานราเมน	จากรานตางๆ	ทีห่มูบานราเมน	แหงน้ี**

ชวงบาย	
ไปเขาชม	พิพิธภัณฑหิมะไอซพาวิลเลียน	(KAMIKAWA	ICE	PAVILLION)	ใหทานไดสัมผัสความสวยงาม

วิจิตรตระการตา	ของน้ําแข็งแกะสลัก	และหินงอก	หินยอยที่เป็นน้ําแข็ง	ซึ่งในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมิเอาไวที่
-20	องศา	และมีการจัดแสดง	หินงอก	หินยอย	ซึ่งเกิดจากน้ําแข็ง	และกวาจะจับตัวเป็นหินยอยดั่งที่เห็นในภาพ	ก็
จะใชเวลากวา	10	ปี	และจุดที่นาชมที่จุดก็คือ	มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบใชชีวิตในหอง	-41	องศา	และเป็น
หองที่หนาวที่สุดของสถานที่แหงน้ีอีกดวย
หลังจากน้ัน	พาทุกทานไปยัง	อิออน	มอลล	อาซาฮีคาวา	(AEON	MALL	ASAHIKAWA)	หางดังที่มีสินคา

มากมายใหเลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ
**อิสระ	อาหารเย็นตามอัธยาศัย	ภายใน	อิออน	มอลล**



ชวงคํ่า
เขาสูที่พัก	ASAHIKAWA	PREMIER	CABIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

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

เมื่อเขาไปขางในจะพบทางเดินที่เป็นอุโมงคน้ําแข็ง	ซึ่งจะแตกตางจาก
พิพิธภัณฑเกล็ดหิมะที่อะซาฮิกาวา	ดานในจะเป็นเหมือนถํ้าน้ําแข็งบางจุดเป็น
เหมือนหินงอกหินยอย	พรอมทั้งมีการจัดแสงสีตางๆ	ภายในสวนน้ีอุณหภูมิจะ
อยูที่	-20	องศา	แตถาอยากไดความทาทายจะมีถํ้าเล็กๆ	เมื่อเขาไปกดป ุม	ก็จะ
ไดสัมผัสกับอุณหภูมิที่	-40	องศาไดในทันที	ไฮไลทที่น่ีคือ	คลิโอเน	(Clione)
สัตวทะเลที่ไดรับฉายาวา	"นางฟาเทวดาตัวจิว๋แหงทะเลน้ําแข็ง"

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอีออน	ที่ใหคนเขามาเลือกซื้อขอนานาชนิด	ที่ตั้งอยู
บนเกาะ	Hokkaido



อิสระอาหารกลางวัน	เลือกทานราเมน	จากรานตางๆ	ทีห่มูบานราเมน
อิสระ	อาหารเย็นตามอัธยาศัย	ภายใน	อิออน	มอลล

	พักที่	ASAHIKAWA	PREMIER	CABIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง
จากน้ัน	เดินทางไปยัง	เมืองโอตารุ	(Otaru)	เมืองทาที่อยูทางตอนเหนือของซัปโปโร	(ใชเวลาราวๆ	2.15

ชัว่โมง)	เมืองน้ี	มีจุดเดนในเรื่อง	“คลอง”	ที่สวยงาม	และโกดัง	สมัยกอนที่เรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลังไป
ตลอดเสนทาง
ใหทานไดถายรูปกับ	คลองโอตารุ	(Otaru	Canal)	ที่มีความสวยงามอยางมากตลอดขางทาง
และไปแวะที่	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	(music	box	museum)	ที่สรางขึน้ในปี	1910	เป็นอาคารเกา	2	ชั้นทํา

ดวยอิฐแดง	โดยที่ภายในมีกลองดนตรีมากมายใหเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก	และยังสามารถตกแตงลวดลายเอง
ไดดวย
อีกทั้งดานหนาอาคารแหงน้ีก็มี	นาฬิกาไอน้ํา	(steam	clock)	ซึ่งเป็นของที่สงตรงมาเมืองแวนคูเวอร

แคนาดา	และเป็น	1	ใน	2	เรือนในโลกเทาน้ัน
และทุกทานจะไดอิสระเดินเลนที่	ถนนซาไคมาจิ	(Sakaimachi	Street)	เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ

ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ	ไมไกลจากคลองโอตารุ	(Otaru	Canal	Area)	ในระหวางชวงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค
1800	ตนยุค	1900	เมืองโอตารุเป็นเมืองทาเรือ	และการคาการขนสงที่หลากหลาย	เต็มไปดวยบริษทั	Shipping
อาคารตางๆเป็นแบบสไตลตะวันตก	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานขายของที่
ระลึก	รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย	รวมไปถึงรานชีสเคก	อันเลื่องชื่อ	Le	Tao	ก็ตั้งอยูบนถนนเสนน้ี
ดวยเชนกัน
หน่ึงในรานที่นาสนใจน่ันคือ	โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	(Kitaichi	glass	store	house)	สรางเมื่อปี	1891	โดย

ใชหินเป็นสวนประกอบของอาคาร	มีอีกชื่อคือ	Sangokan	แปลวา	บานหลังที่สาม	..	ภายในมีผลิตภัณฑตางๆที่
เป็นเครื่องแกว	ทั้งภาชนะเครื่องครัวตางๆ	และมีหองน้ําชาที่ประดับโคมไฟถึง	167	ตัวเพื่อสรางบรรยากาศที่สุด
แสนจะประทับใจอีกดวย
ใหทานไดแวะ	รานฮัลโหล	คิตตี้	คาเฟ 	เป็นรานคาเฟที่มี	คิตตี้	จัง	แมวนอยนารักเป็นตัวชูโรง	เลือกดูสินคา

พรอมกับถายรูปไปพรอมกันได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันเดินทางเขามายัง	เมืองซัปโปโร	เมืองหลักของ	เกาะฮอกไกโด	และใหญเป็นอันดับหาของ

ประเทศญี่ป ุน
นําทานไปชอปป้ิงสินคาคุณภาพดีที่	รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE
และใหทานไดอิสระตามอัธยาศัยที่	ยานซูซูกิโนะ	(Susukino)	ยานบันเทิงของเมืองซัปโปโร	เต็มไปดวยราน

คา	บาร	รานอาหาร	รานคาราโอเกะ	และตูปาจิงโกะ	รวมกวา	4,000	ราน	ปายรานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึง
เที่ยงคืนเลยทีเดียว	และตามซอยแคบๆของยานน้ี	มีรานกวยเตีย๋วราเมน	Yokocho	ที่มีชื่อเสียงของซัปโปโร	และ
รานอื่นๆหลายรานใหเลือกลิ้มลองรสชาติ

ชวงคํ่า
**อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย**
เขาสูที่พัก	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ	ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ	ไมไกลจากคลอง
โอตารุ	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานขาย
ของที่ระลึก	รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	(Kitaichi	glass	store	house)	สรางเมื่อปี	1891	โดยใช
หินเป็นสวนประกอบของอาคาร	มีอีกชื่อคือ	Sangokan	แปลวา	บานหลังที่สาม
..	ภายในมีผลิตภัณฑตางๆที่เป็นเครื่องแกว	ทั้งภาชนะเครื่องครัวตางๆ	และมี
หองน้ําชาที่ประดับโคมไฟถึง	167	ตัวเพื่อสรางบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับ
ใจอีกดวย

รานกาแฟ	ฮัลโหล	คิตตี้	เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ	ของตัวการตูนแมว
ชื่อดัง	คิตตี้	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

ยานซูซูกิโนะ	เป็นยานบันเทิงที่ใหญที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ป ุน	เต็มไป
ดวยรานคา	บาร	รานอาหาร	รานคาราโอเกะ	และตูปาจิงโกะ	รวมกวา	4,000
ราน	ปายรานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว	ในชวงเดือน
กุมภาพันธ	ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาลหิมะ	เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลัก
น้ําแข็ง	ประจําทุกปี

	พักที่	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
หลังจากน้ันไปชม	ตึกรัฐบาลเกาเมืองซัปโปโร	(Sapporo	Old	Government	Office)	ที่สรางขึน้ในปี	1888

บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“ตึกแดง”	ซึ่งมาจากตัวอาคารกอดวยอิฐแดงทั้งหลัง	(Agarenga)	รูปแบบอาคารเป็นทรง
แปดเหลี่ยมที่เลียนแบบมาจากบานเรือนในรัฐแมสซาชูเซสของอเมริกา	ชวงที่สรางเสร็จใหมๆ	จะถูกใชเป็น
สถานที่วาการของรัฐบาลเมยจิซึ่งกําลังขยายการพัฒนาประเทศมายังเมืองซัปโปโรในปัจจุบันถูกใชเป็น
พิพิธภัณฑเก็บรวบรวมสิ่งของตางๆ	เมื่อครั้งอดีต
แวะไปชม	“หอนาฬิกา”	(clock	tower)	ใหทานไดถายรูปกับสัญลักษณของเมืองซัปโปโร	ซึ่งที่แหงน้ีถูกสราง

ในชวงปี	1878	อันเป็นชวงที่กําลังบูรณะเมือง	ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร	ตัวเรือนนาฬิกาซื้อ
มาจากกรุงบอสตัน	ปัจจุบันน้ีหอนาฬิกาแหงน้ี	กลายเป็นพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรของที่
บริเวณน้ี
และใกลๆกัน	มี	“สวนโอโดริ”	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะของเมืองซัปโปโร	ไวจัดงานเทศกาลหิมะ	หรือ	SNOW

FESTIVAL	ทุกๆปี
จากน้ันพาทุกทานไปยัง	ตลาดปลาซัปโปโรโจไก	(Sapporo	Jogai	Market)	ประกอบดวยรานคา	และราน

อาหารกวา	80	ราน	เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร	(Sapporo’s	Central	Wholesale
Market)	เป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง	รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเป็นสวนใหญ	เชน	ปู	หอยเมน
ทะเล	ไขปลาแซลมอน	ปลาหมึก	และหอยเชลล	ผลผลิตอื่นๆในทองถิ่น	เชน	ขาวโพด	แตงโม	และมันฝรั่งตาม
ฤดูกาล	ราคาก็เหมาะสม	ไมแพงมากนัก



**อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย**

ชวงบาย
หลังจากน้ันเดินทางไปยัง	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	(Ishiya	Chocolate	Park)	หรือ	Shiroi	Koibito

Chocolate	Park	เป็น	Theme	park	ที่สรางโดยบริษทั	อิชิยะ	(Ishiya)	ซึ่งเป็นผูสรางสรรขนมคุกกี้ที่มีแผนคุกกี้
เนยบางๆ	สองแผนประกบเขากับชั้นชอคโกแลตขาว	จนไดชื่อวา	Shiroi	Koibito	(แปลวา	คนรักสีขาว)	ใหทานได
ชมสถาปัตยกรรมของที่น่ีทั้งรูปแบบภายนอกอาคารที่ตกแตงอยางนารัก	สวนภายในจะมีทั้งโซนขายของที่ระลึก
คาเฟ 	และทานสามารถจายคาเขาชมโรงงานเพิ่มเติมได	กรณีตองการชมกระบวนการผลิตชอคโกแลตของที่น่ี
โดยผานกระจกใสขนาดใหญ
ตอจากน้ันไปยัง	ศาลเจาฮอกไกโด	(Hokkaido	Shrine)	ศาลเจาในลัทธิชินโต	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1896	ใน

สมัยที่มีเริ่มการพัฒนาเกาะฮอกไกโด	แรกเริ่มสรางขึน้เพื่อบูชาเทพ	3	องค	โอคุนิทามะ	โอคุนินุชิ	และ	สุคุนะฮิ
โคะนะ	เดิมชื่อวา	“ศาลเจาซัปโปโรจินจะ”	จนถึงปี	ค.ศ.	1964	ไดมีการทําพิธีเชิญดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมจิ
มาประดิษฐานที่น่ีดวย	และไดเปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจาฮอกไกโดตั้งแตน้ันมา	ศาลเจาน้ีมีบริเวณสวนที่กวาง
ขวาง	มีตนซากุระประมาณ	1,500	ตน	ซึ่งในฤดูใบไมผลิจะออกดอกผลิบานอยางสวยงาม
และไปชอปป้ิงตอที่	มิตซุย	เอาทเล็ท	(Mitsui	Outlet)	หางสรรพสินคารูปแบบ	outlet	mall	ขนาดใหญที่สุดใน

ฮอกไกโด	ตั้งอยูที่เมือง	Kita-Hiroshima	ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร	ใกลเสนทางที่ไปยัง	สนามบินชิโตเซ
เปิดใหบริการเมื่อเดือนเมษายน	ปี	2012	ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา	128	ราน	รานคาปลอดภาษี
ศูนยอาหารขนาดใหญจุ	650	ที่น่ัง	และรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด
(Hokkaido	Roko	Farm	Bridge)

**อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย**

ชวงคํ่า
เขาสูที่พัก	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย	
ทานสามารถจายคาเขาชมโรงงานเพิม่เติมได	กรณีตองการชมกระบวนการผลิตชอคโกแลตของที่

น่ีโดยผานกระจกใสขนาดใหญ	

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร”	ของซัปโปโร	เป็นตลาดที่ไดรับความนิยมซึ่ง
สามารถลองลิ้มชิมรสขาวหนาอาหารทะเล	หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ	ที่เพิ่ง
ซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ตางๆ	ในฮอกไกโดอยางเต็มที่	ปูที่เรียงรายอยู
หนารานไดรับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล	ขอเชิญดื่มดํ่ าไปกับ
ความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทาน้ัน

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

ภายในสวนแหงน้ี	ก็จะประกอบไปดวยรานอาหาร	รานขายของที่ระลึก	และก็
โรงงานช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียง	อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะ
คลายๆกับสวนสนุกดิสนียแลนด	นอกจากน้ันที่สวนแหงน้ียังมีสนามซ็อคเกอร
อยูดวยที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแหงน้ีคุณสามารถชมอุปกรณการผลิตยุค
แรกเริ่มแบบจําลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต	พรอมทั้งชิมและเลือกซื้อ
ช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบตางๆ	ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

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

	พักที่	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา



บริการอาหารรอน	บนเครื่อง
น้ําหนักกระเป าตอทานไมเกิน	30	กิโลกรัม

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
07.00	น.	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ
08.00	น.	ถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ
10.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	671
15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไม	ถึง	20	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.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
8.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
9.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
10.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
11.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน
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	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	30	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ

สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯ	ไดออกตัว๋เครื่องบิน



5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน	/	ทริป	(เก็บทิปกอนการ
เดินทาง	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ)
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

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
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

อัตราคาบริการ	:	
-	ราคาจอยแลนด	ไมรวมตัว๋เครื่องบิน	28,888.-	บาท	/	ทาน
-	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
สายการบินไทยใชระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุมที่น่ังวาง	ซึ่งอาจจะทําใหครอบครัวที่มาดวยกันไมไดน่ังติดกัน
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล



1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทัง้หมด	
2.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
3.		ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.		กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
5.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


