


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองซัปโปโร	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-
เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี	-	น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย	-	ออนเซ็น

พักที่	SOUNKYO
HOTEL	TAISETSU
หรือ	SOUNKYO
GRAND	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 สวนคะมิยูเบทสึ	-	ชิบะซากุระ	-	อิออน
พักที่		SMILE	HOTEL
ASAHIKAWA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 เมืองซัปโปโร	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	ดิวตี้ฟรี	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะ
ฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่		WATERMARK
HOTEL	SAPPORO	/
APA	HOTEL	&amp;
RESORT	หรือเทียบ
เทา

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด

พักที่		WATERMARK
HOTEL	SAPPORO/
APA	HOTEL	&amp;
RESORT	หรือเทียบ
เทา

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

31	พ.ค.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿47,900 ฿45,900 ฿44,900 ฿10,000



20.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	2	สายการบินไทย	เคานเตอร	D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขัน้ตอนการเช็คอิน
23.45	น.	เดินทางสู	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	TG	670

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเสะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองของประเทศญี่ป ุนแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	เมืองหลวงของเกาะ	ฮอกไกโด	ศูนยกลางความเจริญอันดับ	5	ของ

ญีป่ ุน	ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคลายตารางหมากรุกซึ่งแตกตางจากบรรดาหมูบานและเมืองทั่วไปในญี่ป ุนซึ่ง
ไดรับคําแนะนําและพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน	ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผาตามพื้น
ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
นําทานเดินทางสู	โรงงานช็อกโกแลต	ที่หมูบานอิชิยะซึ่งเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

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

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการตกแตงของ

บานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการ
ทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ	คลองโอตารุ

เป็นคลองที่เกิดขึน้จากการถมทะเล	สรางเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1923	เพื่อเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู
โกดังในเมือง	ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ	ซึ่งเป็นอาคารอิฐ
สีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง	และไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร	รานขายของที่ระลึกน่ันเอง
นําทานชมพิพิธภัณฑเครื่องแกว	โดยการเป าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ	จึงทําใหเครื่องแกวที่ออกมามีรูป

แบบและสีที่แตกตางกัน
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ



สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย
นําทานชมความงามของ	น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ	เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของ

น้ําตกที่จัดไดวาเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในรอยของญี่ป ุน	น้ําตกทั้งสองแหงน้ีมีตนน้ําอยูในเขตภูเขา
โซอุนเคียว	สวนในชวงฤดูหนาวน้ําตกทั้งสองแหงน้ีจะแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็ง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	SOUNKYO	HOTEL	TAISETSU	หรือ	SOUNKYO	GRAND	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความเม่ือยลาและจะ

ทําใหผิวพรรณสวยงาม	และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

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

น้ําตกริวเซ	และน้ําตกกิงกะ	น้ําตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็น
ริ้วสวยงาม	น้ําตกทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง	300	เมตร	สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย	น้ําตกริวเซ	ซึ่งถูกเรียกวาเป็น	“น้ําตกแหงดาวตก”	เพราะสายน้ําเสน
ใหญไหลลงมาจากซอกผา	เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก	เคียงคูกับ
น้ําตกกิงกะ	หรือ	“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน”	ที่ในฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเป็นริ้ว
เล็กๆ	ไขวกันไปมา	แลดูชดชอย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SOUNKYO	HOTEL	TAISETSU	หรือ	SOUNKYO	GRAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนทิวลิป	เมืองคามิยุเบซึ	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	ชมความงามของดอกทิวลิปมาก

สีสัน	กวา	120	เฉดสี	ไมตํ่ ากวา	1,200,000	ดอกในฤดูใบไมผลิ	ของทุกปี	ณ	บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝ่ังทะ
เลโอฮอค	ของฮอกไกโด	เรียงรายพรอมตอนรับการมาเยือนของนักทองเที่ยวจากแดนไกล	สวนทิวลิปแหงน้ีเกิด
จากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ	ที่จะนําดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแลนดมาปลูกเพื่อเป็นสินคาสง
ออก	พวกเขาไดขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี	จนเป็นพื้นที่กวางขวางและสามารถดึงดูดสายตาผูที่สัญจรไปมาบน
ทางหลวงได
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชมทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	แหงเมืองทาคิโนอูเอะตั้งอยูในเขตอาชิ

บาริบนเกาะ	ฮอกไกโด	ที่น่ีเริ่มปลูกพิงคมอสสมาตั้งแตปี	1957	โดยเป็นการรวมมือของชุมชนเพื่อสรางจุดขายใน
การทองเที่ยวบนพื้นที่	100,000	ตารางเมตรของทุง	แหงน้ี	นอกจากจะมีดอกพิงคมอสที่บานสะพรั่งเต็มทองทุง
เหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือนพฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถุนายนของทุกปีแลว	ที่น่ีก็ยังรายลอมไป



1.	การขึ้นชมทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
2.	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ดวยภูเขา	และน้ําตก	จึงทําใหที่น่ีเป็นอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสนหไมแพที่ใดใน
ญี่ป ุน
นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน

ขนมชนิดตางๆ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	SMILE	HOTEL	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมขนาดฝหยที่ขึน้ชื่อเรื่องดอกทิวลิป	และจะบานเต็มที่ปะมาณ
เดือนพฤษภาคม	ตั้งอยูในเมืองคามิยูเบ็ทสึ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิงคมอส	เป็นดอกไมพันธุเล็กที่มีขนาดประมาณ	1.5	ซม.	มีทั้งสีชมพู	แดง	มวง
และ	ขาว	เป็นพันธุที่มาจากอเมริกาเหนือ	เรียกวา	Tweet	มีลักษณะคลายกับ
ดอกซากุระแตบานและออกดอกบนพื้นดิน	ปลูกบนพื้นที่กวา	100,000	ตาราง
เมตร	ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ป ุนในการชมพิงคมอสและ
ในชวงเวลาที่ฟาโปรงใส

ชอปป้ิง	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝาก	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และพิเศษกับ
ราน	100	YEN	ที่สินคาทั้งรานราคา	100	เยน	เทาน้ันเอง

	พักที่		SMILE	HOTEL	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	นําทานชม	ศาลเจาฮอกไกโด	ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด	ของศาสนา

ชินโต	ที่สรางตั้งแตปี	1871	ซึ่งแตเดิมศาลเจาน้ีมีชื่อวาศาลเจาซัปโปโร	และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใส
ศรัทธามาก	เพราะเชื่อกันวาเป็นที่สถิตของเทพเจาโยฮะชิระ	ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษรักษาชาว
เมืองบนเกาะมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนแหงน้ี	ดังน้ันคนทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาดสาย	เพื่อเป็นขวัญและ



กําลังใจ
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY

FREE	อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ัน	นําทานชมดานนอกของ	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.	2416	เป็นอาคาร

สไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา	2.5	ลานกอนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา	ตึกน้ีผาน
การใชงานมายาวนานกวา	80	ปีแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี
พ.ศ.	2454	แตดวยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหงจึงไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ.	2512	จากน้ัน
นําทานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีก

แหงหน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย	ฮอกไกโด	แตไดปรับเปลี่ยนสรางเป็น
หอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวยความเกา
แกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของ
ญี่ป ุน.

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟ ตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด

อาทิเชน	ปูซูไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิสดๆ	และซูชิหนาตางๆ
พักที	่โรงแรม	WATERMARK	HOTEL	SAPPORO/	APA	HOTEL	&	RESORT	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด	อาทิเชน	ปูซู
ไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิสดๆ	และซูชิหนาตางๆ

	พักที่		WATERMARK	HOTEL	SAPPORO	/	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดิน

ทาง	อาทิ
-	อาคารเจอารทาวเวอร	(JR	TOWER)	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็นทั้ง
หางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขาย
ยาและเครื่องสําอางอาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับ
ความสูง	160	เมตร	จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน	โดยเฉพาะ
ยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก	ยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุด
กลางเมืองติด	ๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้	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	โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวน
สาธารณะโอโดริประมาณ	500	เมตร	ซึ่งถือเป็นยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะในยาม
คํ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามปายไฟโฆษณาสีสันตางๆ	บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงน้ี	นอกจากน้ันยังเป็นแหลงชอปป้ิง
รานอาหาร	ภัตตาคาร	สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ	ทั้งไนทคลับ	บาร	คาราโอเกะ	สถานอาบอบนวด
มากกวา	4,000	ราน	ตามตรอกซอกซอย	จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา	ณ	สถานที่แหงนี
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

พักที	่โรงแรม	WATERMARK	HOTEL	SAPPORO/	APA	HOTEL	&	RESORT	หรือระดับเดียวกัน

	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		WATERMARK	HOTEL	SAPPORO/	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
10.00	น.	เหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG671
15.50	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



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.	คาประกันอุบัติเหตุะหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผู
ทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใช
วีซา	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
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.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญีป่ ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิง่ทีย่ืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุนได

(เชน	เงินสด	บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ทีอ่ยู	และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

ทางทัวรจัดเตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	2500	เยน	/
ทริป/ตอทาน***
**	ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	37,900	บาท**
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**
1.	ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
2.	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

วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


