


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	หมูบานชาวไอนุ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ฟารมหมี
สีน้ําตาล	-	ทะเลสาบโทยะ	-	ภูเขาไฟอุสุ	-	ออนเซ็น

พักที่	THE	GREEN
LEAF	NISEKO
VILLAGE	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโจซังเคย	-	เขื่อนโฮเฮเคียว	-	สะพานฟุตะมิ	-	ออนเซ็น
พักที่	JYOZANKEI
VIEW	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-	พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ทานูกิโคจิ	-	เมืองซัปโปโร	-
บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	APA	HOTEL
&amp;	RESORT
SAPPORO	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	ต.ค.	60	-	17	ต.ค.	60 47,900	บาท 45,900	บาท 41,900	บาท 7,500	บาท



ชวงคํ่า
20.00	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตูทางเขาที	่3	สาย

การบินไทย	เคาวเตอร	D	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง
23.45	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเซ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	670

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซ	(ฮอกไกโด)	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของ

ทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	หมูบานไอนุ	ซึ่งเป็นหมูบานชนพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ป ุน	นักคนควาเชื่อ

วาชาวไอนุมีเชื้อสายคอเคซอย	หรือชาวผิวขาว	ซึ่งเป็นคนละเชื้อสายกับชาวญี่ป ุนสวนใหญ	แตหลังจากการ
ทดสอบทางดีเอ็นเอแลวพบวา	ชาวไอนุไมมีเชือสายชาวคอเคซอย	รายงานบางฉบับกลาววาชาวไอนุอยูใน
ประเทศญี่ป ุนมานานกวาชาวญี่ป ุน	และในตํานานของชาวไอนุน้ันก็ไดกลาววา	"ชาวไอนุอยูที่น่ีหลายแสนปีกอน
ที่บุตรแหงพระอาทิตยจะมา"	มีหลายทฤษฏีกลาวถึงตนกําเนิดของชาวไอนุ	หากแตความจริงในเรื่องน้ียังคง
คลุมเครืออยูมาก	ไมสามารถบอกไดวาชาวไอนุมาจากไหน	อยูที่น่ีอยูแลวหรือไม	แลวสืบเชื้อสายมาจากใคร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	ขึน้สูยอดเขาอุสึ	เพื่อชมวิวทิวทัศนของ	ภูเขาโชวะ	ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการ

สั่นสะเทือนของผิวโลกในปี	1946	ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยู
ปัจจุบันภูเขาโชวะ	อยูในการดูแลของรัฐบาลญี่ป ุนในฐานะเป็นอนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ	นอกจากน้ี
บริเวณเชิงเขายังเป็น	ศูนยอนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาล	ซึ่งเป็นหมีพันธุที่หาไดยากในปัจจุบัน	จะพบแตในเกาะ
ฮอกไกโด	เกาะซาคารินและหมูเกาะคูรินเทาน้ัน
จากน้ันนําทานเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางสู	จุดชมวิวไซโระ	ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามา	ที่จะให

ทานสัมผัสความงดงามแบบกวางไกลสุดสายตา	ไปพรอมกับความงามของของทะเลสาบโทยะภูเขาอุสุ	โชวะชิน
ซัง	อีกทั้งเกาะนอยใหญ	มากมายอิสระใหทานเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
นําทานเขาสูที่พัก	นิเซโกะ	ณ	THE	GREEN	LEAF	NISEKO	VILLAGE	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม
***	หลังรับประทานอาหารคํ่า	ขอเชิญทานสัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญี่ป ุน	หรือที่เรียกกันวา	การอาบออน

เซ็น	ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาจากการเดินทางและชาวญี่ป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรน้ันจะทําใหผิว
พรรณมีสุขภาพดีอีกดวย	***



ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑแบบเปิด	ที่จัดแสดงการใชชีวิตของชาวไอนู	ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง
ของเกาะฮอกไกโด	และยังมีการจัดแสดงโชวตางๆอีกเพื่อใหคนเขามาชม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

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

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



เวลาทองถิน่เร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อสะดวกในการนัด
หมาย

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม
	พักที่	THE	GREEN	LEAF	NISEKO	VILLAGE	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโจซังเค	เป็นเมืองที่มีแหลงออนเซ็นขึน้ชื่อที่สุดในฮอกไกโด	เพราะไมไกลจากซัปโปโร

มีที่พักสวยงามทามกลางธรรมชาติ	โดยเฉพาะชวงใบไมเปลี่ยนสี	ผูคนจะนิยมไปเดินเขาชมธรรมชาติกันอยาง
คับขั้ง
นําทานสู	เขื่อนโฮเฮเคียว	สัมผัสความยิ่งใหญของเขื่อนคอนกรีตโคงมีความสูงถึง	102.5	เมตร	สรางเสร็จ

สมบูรณในปีค.ศ.1972	โดยมีจุดประสงคเพื่อบริหารจัดการน้ําของแมน้ําโฮเฮและผลิตกระแสไฟฟา	เขื่อนน้ีถือ
เป็นสถานที่ทองเที่ยวขึน้ชื่อแหงหน่ึงของเมือง	อีกทั้งยังเป็นจุดชมใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวงที่ขึน้ชื่ออยางมาก
อีกดวย
จากน้ันนําทาน	ชมใบไมเปลีย่นสีทีส่ะพานแขวนฟูตามิ	ซึ่งเป็นสะพานสีแดงสด	ถูกสรางเป็นทางขาม

แมน้ําโทโยฮิระ	ซึ่งลอมรอบดวยธรรมชาติอยางแทจริง	ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี	ที่น่ีถือวา	ติด	1	ใน	5	สถานที่
ยอดฮิตที่สุดในการดูใบไมเปลี่ยนของเกาะฮอกไกโด	(การเปลี่ยนสีของใบไมขึน้อยูกับสภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชมความงดงามราวภาพวาดกับ	น้ําตกชิไรโตะ	โนะ	ทาคิ	ซึ่งเป็นน้ําตกขนาดเล็ก	น้ําที่ไหล

มาน้ันไหลจากโรงไฟฟาพลังงานน้ํา	ซึ่งเป็นโรงไฟฟาพลังงานน้ําที่เกาแกที่สุดในฮอกไกโด	ชวงตนฤดูรอนเมื่อ
ธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวจนถึงฤดูใบไมรวง	สถานที่แหงน้ีจะเป็นที่นิยมที่คุณสามารถชมความสวยงาม
ของน้ําตกในชวงฤดูที่แตกตางกันไดอยางลงตัว
นําทานชม	KAPPA	DAIO	ซึ่งเป็นสัญลักษณนําโชคของเมืองโจซังเค	ภายในเมืองน้ันจะมี	KAPPA	อยูถึง	22	รูป

ซึ่งแตละรูปก็จะมีชื่อและมีลักษณะทาทางที่แตกตางกันไป	ตามตํานานความเชื่อของคนโบราณในโจซังเคน้ัน	กัป
ปะนอกจากจะชอบกลั่นแกลงผูคนแลว	ยังสามารถใหพรทานที่ขอเป็นจริงขึน้มาไดอีกดวย
จากน้ันนําทานสู	IWATO	KANNONDO	เป็นวัดเล็ก	ๆ	ประจําเมืองที่สรางมานานกวา	70	ปี	ภายในเชื่อมตอกับ

ถํ้า	มีความยาว	120	เมตร	และมีพระพุทธรูปองคเล็กๆ	ปางตางๆ	ทั้งหมด	33	องคประดิษฐานอยูภายใน	วากันวา
วัดน้ีถูกสรางขึน้มาเพื่อใหผูที่เดินทางสัญจรไปมาบนทองถนนปลอดภัย	และเพื่อเชิดชูคนที่กอสรางทางหลวงที่
เชื่อมตอระหวางโอตารุกับโจซังเค	ซึ่งเป็นถนนสายที่สองในประเทศญี่ป ุน

ชวงคํ่า
สมควรแกเวลา	นําทานเขาสูที่พัก	โจซังเค	ณ	JYOZANKEI	VIEW	HOTELหรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม
***	หลังรับประทานอาหารคํ่า	ขอเชิญทานสัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญี่ป ุน	หรือที่เรียกกันวา	การอาบออน

เซ็น	ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาจากการเดินทางและชาวญี่ป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรน้ันจะทําใหผิว
พรรณมีสุขภาพดีอีกดวย	***

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



การเปลีย่นสีของใบไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

เมืองโจซังเกน้ีหางเพียงหน่ึงชั่วโมงจากซัปโปโร	เป็นเมืองขนาดเล็กแตดูอบอุน
นารัก	และสงบ	ที่สําคัญมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ป ุนอยูมาก	ออนเซ็นของ
เมืองโจซังเคย	ถือเป็นแหลงออนเซ็นชั้นแนวหนาของฮอกไกโดอีกเมืองหน่ึง	โจ
ซังเคออนเซ็น(Jozankei	Onsen)	ตั้งอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติชิโกะซุ	โท
ยะ(Shikotsu-Toya	National	Park)	ระหวางหนาผาสูงกับแมน้ําโทโยฮิ
ระ(Toyohira	River)	ไดรับความนิยมจากชาวซัปโปโรเน่ืองจากเดินทางสะดวก
อยูหางไปประมาณ	1	ชั่วโมงเทาน้ันเอง	ออนเซ็นแหงน้ีไดรับการพัฒนา
มากกวาเมื่อออนเซ็นเล็กๆแหงอื่นในฮอกไกโด	น้ําพุรอนโจซังเค	ถูกคนพบเมื่อ
ปี	1866	ภายในเมืองมีโรงแรมเรียวกังกวา	12	แหง	รานอาหาร	และรานคา
ตางๆจัดไวใหนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน	คาอาบน้ําออนเซ็นจะอยูที่	500-
1,500	เยน	และยังมีบอแชเทาฟรีที่สามารถพบไดทั่วเมือง

เขื่อนโฮเฮเคียว	Hoheikyo	เป็นเขื่อนคอนกรีตโคงมีความสูง	102.5	ม.	ตั้งอยูที่
มินามิคุ	ซัปโปโรชิ	เขื่อนน้ีเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณของธรรมชาติอัน
งดงาม	และทะเลสาบสีเขียวรอบเขื่อน	เป็นสถานที่ที่ปองกันไมใหเกิดน้ําทวม
และเป็นแหลงกักเก็บน้ําประปาของเมืองซัปโปโร	ทะเลสาบเหนือเขื่อนถูกตั้ง
ชื่อวา	ทะเลสาบโจซัง	อยูในสวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ	จากปากทางเขาเขื่อน
ถึงตัวเขื่อนระยะทางประมาณ	2	กม.	ใหทานสัมผัสความงามของเขื่อนและ
ตนไมที่กําลังผลัดใบเปลี่ยนสี

สะพานสีแดงสด	ซึ่งเป็นสัญลักษณของหุบเขาโครันเค	เป็นสะพานไมสีแดงยาว
ซึ่งเป็นจุดชม	ความงามของใบไมเปลี่ยนสีไดเป็นอยางดีอีกมุมหน่ึง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม
	พักที่	JYOZANKEI	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	โอตารุ	(เมืองโรแมนติค)	ที่ควบคูไปกับความเกาแกและความสําคัญทาง



ประวัติศาสตร
แวะชม	คลองโอตารุ	ที่มีความยาว	1,140	เมตร	และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ	ซึ่งในสมัยกอนประมาณ	ค.ศ.

1920	ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟ่ืองฟู	คลองแหงน้ีไดถูกใชเป็นเสนทางในการขนสงสินคาจากคลัง
สินคาในตัวเมือง	โอตารุ	ออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน	พรอมถายรูปตามอัธยาศัย	กับอาคาร
เกาแกริมคลองและวิวทิวทัศนที่สวยงาม
ไดเวลาอันสมควรพาทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	ที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน

นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึน้ทุก	ๆ	15	นาที.
จากน้ันนําทานสู	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	อาคารเกาแกสองชั้นที่ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	แต

โครงสรางภายในทําดวยไม	พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี	1910	ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกา
แกและควรคาแกการอนุรักษใหเป็นสมบัติของชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	พิพิธภัณฑชอกโกแลต	ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ป ุน	ทานสามารถลิ้มลอง

รสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึน้ชื่อที่สุดและยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวัติอันยาวนานของช็อคโกแล็ตชื่อดัง
ของญี่ป ุนที่จะทําใหคุณประทับใจในรสชาติอยางมิรูลืม
สมควรแกเวลานําทานสู	ยานทานูกิโคจิ	ถนนชอปป้ิงเกาแกของเมืองซัปโปโร	อายุกวา	140	ปีตลอดถนนจะ

มีรานคาตางๆเรียงรายกันไปสองขางทาง	ทั้งรานขายของสด	รานกิน	รานขายของที่ระลึกรวมแลวกวา	200	ราน
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคามากมายตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องใชไฟฟา	นาฬิกา	เกมส	กลองถายรูป	เสื้อผา

สินคาแบรนดเนม	เครื่องสําอางค	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(บุฟเฟ ตปู	3	ชนิด)
จากน้ันพาทานเขาสูที่พัก	ซัปโปโร	ณ	APA	HOTEL	&	RESORT	SAPPORO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับจับจายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ	1	โจเมะจนถึง
นิชิ	7	โจเมะ	จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ	แสงแดด

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(บุฟเฟตปู	3	ชนิด)
	พักที่	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	SAPPORO	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเพื่อกลับ

กรุงเทพฯ



10.30	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	671
15.30	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	เชน	การยกเลิก	หรือลาชาของ

สายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่เหนือ
อํานาจควบคุมของบริษทัฯ
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตรา

ตางประเทศ	และจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชน

ของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ	และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะ	แลวทานงดใชบริการใด	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น
6.	การเดินทางแตละครั้งตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	25	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.	กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจําทานละ	20,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
2.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท
4.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	คาขนกระเปาเดินทางทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกินทานละ	30กิโลกรัม

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
2.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
4.	คาธรรมเนียมวีซาชั่วคราวเขาประเทศญี่ป ุน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
5.	คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก,	คนขับรถ	1,500	เยน/คน/ทริป

****รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย****
(เอกสารทีท่านจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	ดังตอไปน้ี
1.	สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	เชน	เงินสด	หรือ

บัตรเครติด

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดานมาตราการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย	3

หนา
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



กรณีมีตัว๋เครื่องบินเอง	ผูใหญหักคาตัว๋ทานละ	22,000	บาท	จากราคาทัวร	
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

1.		กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	30	วันทําการ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
2.		กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	14	วันทําการ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการ	50%	ของราคาทัวร
3.		กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	10	วันทําการ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการ	100%	ของราคาทัวร


