


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	โนโบริเบทสึ	-	หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ	-
ทะเลสาบโทยะ	-	ภูเขาไฟอุสุ	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	ออนเซ็น

พักที่	THE
GREENLEEF	NISEKO
VILLAGE	หรือเทียบ
เทา

3 ลานสกีเมือง	โอตารุ	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑ
เครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	APA	HOTEL
&amp;	RESORT	หรือ
เทียบเทา

4 ศาลเจาฮอกไกโด	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ทานูกิโคจิ	-	มิต
ซุย

พักที่	APA	HOTEL
&amp;	RESORT	หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
พักที่	APA	HOTEL
&amp;	RESORT	หรือ
เทียบเทา

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

14	ม.ค.	61	-	19	ม.ค.	61 ฿48,900 ฿46,900 ฿45,900 ฿8,000

15	ม.ค.	61	-	20	ม.ค.	61 ฿48,900 ฿46,900 ฿45,900 ฿8,000

16	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿48,900 ฿46,900 ฿45,900 ฿8,000

24	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿48,900 ฿46,900 ฿45,900 ฿8,000

14	ก.พ.	61	-	19	ก.พ.	61 ฿50,900 ฿47,900 ฿46,900 ฿8,000

16	ก.พ.	61	-	21	ก.พ.	61 ฿50,900 ฿47,900 ฿46,900 ฿8,000

28	ก.พ.	61	-	5	มี.ค.	61 ฿48,900 ฿46,900 ฿45,900 ฿8,000



สะสมไมล	50	%
บริการอาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
น้ําหนักกระเป า	สูงสุด	30	กิโลกรัม

20.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	2	สายการบินไทย	เคานเตอร	D	เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน

23.45	น.	เดินทางสู	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	TG	670	บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเสะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองของประเทศญี่ป ุนแลว
นําทานเดินทางสู	โนโบริเบทสึ”เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแหงหน่ึงของญี่ป ุน	มีชื่อเสียงดานออนเซ็น

เป็นเมืองที่เหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเป็นอยางยิ่ง
นําทานชม	หุบเขานรกจิโกกุดานิ	เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดเป็น

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่นาชม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบโทยะ	ทะเลสาบแองภูเขาไฟที่มีเกาะใหญอยูตรงกลาง
จากน้ันนําทุกทาน	นัง่กระเชาไฟฟ าสูภูเขาไฟอุสุซาน	เป็นภูเขาไฟที่ทําใหเกิดทะเลสาบโทยะขึน้มา	จาก

หลักฐานพบวา	ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึน้มาทุกๆ	20-50	ปี	ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศนของพื้นที่
แถบน้ีอยางตอเน่ือง	ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อปี	พ.ศ.	2543	บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมีควันสี
ขาวลอยขึน้มาตลอดเวลา	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)
จากน้ันนําทานสู	สวนหมีโชวะชินซังเพื่อชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ	100	ตัว	ที่ใกลสูญ

พันธุและหาดูไดยาก	ในญี่ป ุนน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทาน้ัน	ชาวไอนุเชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสัตว
เทพเจาของพวกเขาอีกดวย

ชวงคํ่า	
ทีพ่ัก	THE	GREENLEEF	NISEKO	VILLAGE	หรือระดับเดียวกัน
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิว



พรรณสวยงาม	และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

หรือเรียกอีกอยางวา	“หุบเขานรก”	อยูในเขตอุทยานแหงชาติ	Shikotsu-Toya
เมือง	Noboribetsu	ที่เรียกวาหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบอโคลนและบอน้ํา
รอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดง
ที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา	และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนที่มีชื่อ
เสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี



ขึ้นกระเชาไฟฟ า	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	THE	GREENLEEF	NISEKO	VILLAGE	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสู	ลานกิจกรรมหิมะ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับ	กิจกรรมหิมะใหเลน	เชน	สโนวโมบิล	และส

โนสเลด	หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง	(ไมรวมคาอุปกรณ	และคาเครื่องเลน	ประมาณ	5,000-
15,000	เยน)	**	ทัง้น้ีการเลนกิจกรรมหิมะตางๆนัน้	ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ	และปริมาณความหนาของ
หิมะ	ณ	เวลานัน้**

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการตกแตง

ของบานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก
การทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ	คลองโอตารุ

เป็นคลองที่เกิดขึน้จากการถมทะเล	สรางเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1923	เพื่อเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู
โกดังในเมือง	ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ	ซึ่งเป็นอาคารอิฐ
สีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง	และไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร	รานขายของที่ระลึกน่ันเอง
นําทานชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	โดยการเป าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ	จึงทําใหเครื่องแกวที่ออกมามี

รูปแบบและสีที่แตกตางกัน
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟ ตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานา

ชนิด	อาทิเชน	ปูซูไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิสดๆ	และซูชิหนาตางๆ
พักที	่โรงแรม	APA	HOTEL	&	RESORT	ระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



Tenguyama	เป็นจุดชมวิวของ	Otaru	วากันวาเป็นวิวที่สวยติดอันดับตนๆของ
ญี่ป ุนเหมือนกัน	มี	Ski	Slope	ที่มองลงมาเห็นวิวอาวโอตารุกับตัวเมือง	สถานที่
เลนสกีและสโนวบอรดดีดี	เพียงแตขึน้	Otaru	Tenguyama	Ropeway	ไปไมกี่
นาที	ถึงจะไมโดงดังโดดเดนเทาที่	Niseko,	Teine	หรือที่	Sapporo	Kokusai	แต
ก็ควรคาแกการขึน้ไปเที่ยว	เพราะวิวดี	มองเห็นเมืองโอตารุไดหมด	ลอง
จินตนาการถึงวิวกลางคืนที่มองเห็นแสงไฟของทั้งเมือง	และเลยไปถึงแสงไฟ
ในทะเลสิวาจะสวยขนาดไหน

	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	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนูบุฟเฟตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด	อาทิเชน	ปูซู
ไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิสดๆ	และซูชิหนาตางๆ

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



ไมรวมคาอุปกรณ	และคาเครื่องเลน	ประมาณ	5,000-15,000	เยน
ทั้งน้ีการเลนกิจกรรมหิมะตางๆน้ัน	ขึน้กับสภาพภูมิอากาศ	และปริมาณความหนาของหิมะ	ณ	เวลาน้ัน

	พักที่	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฮอกไกโด	ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด	ของศาสนาชินโต	ที่สรางตั้งแตปี	1871

ซึ่งแตเดิมศาลเจาน้ีมีชื่อวาศาลเจาซัปโปโร	และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใสศรัทธามาก	เพราะเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตของเทพเจาโยฮะชิระ	ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษรักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแตยุค
บุกเบิก	ดินแดนแหงน้ี	ดังน้ันคนทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาดสาย	เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	โรงงานช็อกโกแลต	ที่หมูบานอิชิยะซึ่งเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของญี่ป ุน	ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ	ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(ShIroi
Koibito)	ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว	หรือเดินถายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม	สไตลยุโรป	นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได	และ
ทานก็ยังจะไดชมประวัติความเป็นมาของโรงงานอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทานุกิโคจิ	เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและ

หิมะ	มีความยาว	7	บล็อกถนน	มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา	200	รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู
ระหวางสถานี	Subway	Odori	และ	Susukin
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงทีมิ่ตซุย	เอาทเล็ต	(MITSUI	OUTLET)	ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของ

สินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง	128	แบรนด	อาทิเชน	Coach	Armani,	Ralph
Lauren,	Seigo	เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิง	ชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬา
และสินคาทั่วไป	นอกจากน้ีภายในหาง	ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ	ที่จุได	650	ที่น่ัง	และมี	Hokkaido	Roko	Farm
Bridge	ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย

ชวงคํ่า
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่โรงแรม	APA	HOTEL	&	RESORT	ระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นเอาทเลทที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของเอาทเลททั้งหมดของ	Mitsui	ในญี่ป ุน	มี
รานคา	171	รานรวมถึงรานที่เปิดเป็นครั้งแรกที่ญี่ป ุน	21	ราน	รวมสินคา
แบรนดดังระดับโลกและแบรนดญี่ป ุนในราคาลด	30-50%เสมอ

	พักที่	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดิน

ทาง	อาทิ
-	อาคารเจอารทาวเวอร	(JR	TOWER)	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น

ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่อง
ใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,	รานUNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI
ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	(ไม
รวมตัว๋ขึน้	จุดชมวิวราคาประมาณ	700-1000	เยน)
-	ตลาดปลานิโจ	ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร	ตลาดปลาแหงน้ี	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1903

และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม	“ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร”	เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจาก
ทะเลแถบน้ีทั้งสิ้น	ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่	ทาเรือเลยทีเดียว	ลูกคาสวนใหญจะมีทั้งนักทองเที่ยว
ในประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา	มาจับจายใชสอยกันเสมอ	ที่น่ียังขึน้ชื่อเรื่อง	ไขหอยเมนและ
ไขปลาแซลมอน
-	ยานซูซูกิโนะ	ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ	สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ	เมืองซัปโปโร	โดยอยูถัดลงมาทางใตของ

สวนสาธารณะโอโดริประมาณ	500	เมตร	ซึ่งถือเป็นยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะใน
ยามคํ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามปายไฟโฆษณาสีสันตางๆ	บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงน้ี
-	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.	2416	เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐ

มากกวา	2.5	ลานกอนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา	ตึกน้ีผานการใชงาน	มายาวนานกวา	80
ปีแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี	พ.ศ.	2454
-	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหง

หน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย	ฮอกไกโด	แตไดปรับเปลี่ยนสรางเป็นหอ
นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวยความเกาแกที่
อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของญี่ป ุน
-	สวนโอโดริ	สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก	ไปตะวันตกโดยมีความยาว	1,400	เมตร	คน

สวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลตาง	ๆ	ที่สวนแหงน้ี
-	ทานุกิโคจิ	เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ	มีความยาว	7	บล็อก



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ถนน	มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา	200	รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวางสถานี	Subway
Odori	และ	Susukin

เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่โรงแรม	APA	HOTEL	&	RESORT	ระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอป
ป้ิงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน	จากมุมสูง	ที่อาคาร	JR	TOWERเจอาร
ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น
ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความสูง	160	เมตร	จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่
ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไม
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	พักที่	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือเทียบเทา

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

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
16.15	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



สะสมไมล	50	%
บริการอาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
น้ําหนักกระเป า	สูงสุด	30	กิโลกรัม



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

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

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	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	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2,500	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	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ	2500	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน***

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
ตัว๋เม่ือออกแลว	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	***ในกรณีที่
วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	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


