


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินชิโตเซะ	-	โนโบริเบทสึ	-	หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ	-	ภูเขาไฟโช
วะชินซัง	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	เมืองฮาโกดาเตะ	-	โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
-	กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ	-	ภูเขาฮาโกดาเตะ

พักที่	Route	Inn
Grantia
Hakodate	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน	

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ	-	สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ	-	ซากุระ	-	สวนโอนุ
มะ	-	ทะเลสาบโทยะ	หรือ	จุดชมวิวไซโล	-	ออนเซ็น

พักที่	Toya
Kohantei	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4
เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	โรงงานเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี
-	เมืองซัปโปโร	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ดิวตี้ฟรี	-	ตึกรัฐบาลเกา
เกาะฮอกไกโด	-	สวนโอโดริ	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ขาปูยักษ	-	ยานซูซูกิ
โนะ

พักที่	karaksa
hotel	Sapporo	/
Premia	Cabin
Sapporo	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด

พักที่	karaksa
hotel	Sapporo	/
Premia	Cabin
Sapporo	Hotel
หรือระดับใกล
เคียงกัน

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง

18	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿8,500



สายการบิน	AIR	ASIA	X	เครื่องลําใหญ	A330-300
บริการอาหารรอนเสิรฟพรอมน้ําดื่มบนเครื่อง
น้ําหนักกระเป า	20	KG

ชวงคํ่า
20.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	ขาออกชัน้	3	ประตู	3	เคานเตอรสายการบิน	THAI	AIR

ASIA	X	(XJ)	เคานเตอร	4	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวก
23.55	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนิวชิโตเสะ	ประเทศญีป่ ุนโดยสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X

เทีย่วบินที	่XJ620	(มีบริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
08.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินนิวชิโตเสะ	ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2

ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร	รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
นําทานเดินทางสู	เมืองโนโบริเบทสึ	เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณไป

ดวยธรรมชาติที่งดงามไมวาจะเป็นตนไม,	ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปรางแปลกตามากมาย
จากน้ันนําทานชม	หุบเขานรกจิโกคุดานิ	(Jigokudani)	เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอน

และบอโคลนเดือด	อันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป	น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงน้ีมีแร
ธาตุกํามะถันซึ่งเป็นแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึ	มองเห็นควันจากน้ําพุรอนพุงขึน้มาตลอดเวลา
ใหทานถายภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โชวะชินซัง	ปารค	(Showa	Shinzan	Park)
นําทานชมแหลงอนุรักษ	หมีสีน้ําตาลหรือเรียกวา	ฮิกุมะ	(รวมคาเขาชมแลว)	เป็นพันธุหมีที่หาไดยากใน

ปัจจุบัน	ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด,	เกาะซาคาริน	และหมูเกาะคูรินเทาน้ัน	ใหทานตื่นตา	กับความนารัก
ของนองหมี	ตัวเล็กที่มีอายุ	ตั้งแต	2	ขวบ	จนถึงหมีตัวโตอายุ	12	ขวบ	และประหลาดใจกับหมีแสนรูที่ทําทาทาง
ตลกๆ	ใหทานชม	เชน	ยกมือไหวขอ	หรือ	นอนยกขารอขอแอปเป้ิล	หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการไดกิน
แอปเป้ิลหรือคุกกี้	ใหทานไดเพลิดเพลินกับความนารักของเหลาหมีสีน้ําตาล	พรอมบันทึกภาพความนารักตาม
อัธยาศัย	หรือทานสามารถซื้อของที่ระลึก	ของฝากที่รานคาบริเวณโวะซินซังปารคไดตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองฮาโกดาเตะ	เมืองที่อยูทางดานทิศใตของเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุงเรืองที่สุด



จนไดชื่อวาเป็น	ประตูสูฮอกไกโด	นอกจากน้ียังเป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมญี่ป ุนและตะวันตก
ดวย
ใหทานไดเดินเลือกซื้อสินคา	ณ	โกดังคาเนโมริ	Red	Brick	Warehouse	จะเป็นอาคารใหมที่ถูกสรางขึน้มา

ทดแทนอาคารหลังเกาซึ่งถูกไฟไหมครั้งใหญเผาทําลายไปเมื่อปี	1907	แตยังคงเอกลักษณและความโดดเดน
ของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม	ใหความรูสึกคลายสิ่งปลูกสรางของยุโรปตั้งอยูเรียงรายอยูริมอาว	ปัจจุบันได
ดัดแปลงเป็นรานคา	รานเสื้อผา	กิฟ๊ชอป	และรานอาหาร	อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงาม	หรือเลือกซื้อ
สินคาของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลา
นําทานน่ังกระเชา	Mt.Hakodate	Ropeway	สู	จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ	(ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้กระเชา

ในกรณีอากาศไมเอื้ออํานวยโดยจะใชรถบัสขึน้แทน)	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะในยาม
คํ่าคืน	ที่มีแสงไฟเรียงรายเปลงแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซึ่งนับวาเป็นไฮไลทของเมืองฮาโกดาเตะ	และนับ
เป็นจุดชมวิวติดอันดัน	1	ใน	3	สถานที่ที่ดีที่สุดของญี่ป ุนดวย	ใหทานชมบรรยากาศและถายภาพเป็นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Route	Inn	Grantia	Hakodate	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้นกระเชา	Mt.Hakodate	Ropeway	ในกรณีอากาศไมเอื้ออํานวยโดยจะใชรถบัสขึ้น

แทน
ชื่อโรงแรมทีท่านพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด	ซึ่งขึน้ชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูป
ทรงดาว	และเป็นเมืองที่เปิดทาเรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติเป็นเมือง
แรก

เป็นโรงเก็บของ	ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม	หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้ง
ใหญเมื่อปี1907	และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยาง
ยุโรปที่เรียงรายรอบอาว	และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็น
รานคา	รานช็อคโกแล็ต	รานขายของที่ระลึกนารักมากมาย

วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะสามารถมองกลับลงมายังทาเรือ	และตัวเมืองที่โอบ
ลอมดวยทะเลทั้งสองขางใน	ยามคํ่าคืนน้ัน	นับวาสวยงามแปลกตา	และวากัน
วาเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด	1	ใน	3	ของโลกทีเดียว	จุดชมวิวบนยอดเขา
ฮาโกดาเตะน้ี	ในฤดูหนาวจะ	ขึน้ไปไดแตรถกระเชาเทาน้ัน	ถนนจะปิดเพื่อ
ปองกันอันตรายขณะหิมะตก	สวนในฤดูอื่นอาจเรียกแท็กซี่หรือน่ังรถบัสขึน้ไป
ไดดวย	แตรถกระเชาก็ยังคงเป็นทางเลือกที่เร็วและสะดวกที่สุดอยูดี

สูง	334	เมตร	ตั้งอยูในป าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮา
โกดาเตะ	ในวันที่ทองฟาโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน	สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที่งดงาม	นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน	1	ใน	3	สถานที่ที่ดีที่สุด	รวมกับภู
เขาอินาซะ	ที่นางาซากิ	และภูเขารอคโค	ที่โกเบ	บนยอดเขามีจุดชมวิว(เขาชม
ฟรี)	รานกาแฟ	รานจําหนายของที่ระลึก	และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปิด
ใหบริการ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Route	Inn	Grantia	Hakodate	หรือระดับใกลเคียงกัน	



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	ตลาดเชาเมืองฮาโกดาเตะ(Hakodate	Morning	Market)	ตลาดที่ใหญติดหน่ึงในสาม

ของฮอกไดโดที่มีรานคาจะเปิดขายสินคานานาชนิด	อาทิ	อาหารทะเล,	ผัก,	ผลไมสด	รวมถึงเสื้อผา	และขาวของ
เครื่องใชที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกวา	360	รานซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียง
และมีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิดแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโด
จากน้ันนําทานไป	ปอมโงเรียวกาคุ	(Fort	Goryokaku)	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	ปอมดาว	5	แฉก	(คาทัวรไม

รวมคาขึ้นหอคอย)	บริเวณน้ันเป็นพื้นที่ขนาดใหญรูปดาวเน่ืองจากตองการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญน่ันเอง
ซึ่งจะมองเห็นไดจากมุมสูง	หลังจากปอมแหงน้ีไมไดใชงานแลว	จึงถูกดัดแปลงใหกลายเป็นสวนสาธารณะในชวง
ปี	1910	ปลูกตนซากุระกวา	100	ตนตามแนวคูน้ํา	ใหเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามในชวงฤดูใบไมผลิ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางขึน้เหนือสู	บริเวณทะเลสาบโทยะ
ระหวางทางแวะชม	สวนโอนุมะ	(Onuma	Koen)	เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและทะเลสาบ	ตั้งอยูทางทิศเหนือ

ของฮาโกดาเตะ	นับเป็นอุทยานแหงชาติระดับจังหวัด	บริเวณสวนมี	ภูเขาไฟโคมางาตาเกะ	(Komagatake)
และทะเลสาบ	2	แหงคือ	ทะเลสาบโคนุมะ	(Lake	Konuma)	และทะเลสาบโอนุมะ	(Onuma)	กรณีมีเวลา
สามารถป่ันจักรยานหรือเดินตามเสนทางรอบๆ	เน่ืองจากพื้นที่แหงน้ีกวางขวางมาก	(ไมรวมคาจักรยาน)
นําทานเดินทางตอสู	โทยะ	(ใชเวลาการเดินทางประมาณ	3ชม.)

นําทานสู	จุดชมวิวไซโล	Sairo	View	Point	เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะไดสวยที่สุด
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	แชออนเซ็น	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะ

ทําให	ผิวพรรณสวยงาม	และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย
ที่พัก	Toya	Kohantei	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

พบกับเหลาพอคาแมคาที่คัดสรรผัก	ผลไม	และอาหารสดๆ	สงตรงมาจาก
ฟารมของตัวเองเอง	มาใหเราเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน	ในราคาซื้องายขาย
คลองแบบชาวบาน	รอตอนรับพวกเราอยางอารมณดี	ตามสไตลของชาวฮาโก
ดาเตะ	ที่เป็นคนเรียบงาย	นารัก	และอัธยาศัยดี	ใครที่พอพูดภาษาญี่ป ุนได	ก็
ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ	นอกจากน้ียังมีสวนจัดงานอีเวนท	และ	Food
court	ที่มีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย

สวนสาธารณะรูปดาว	5	แฉกตามศิลปะสไตลรัสเซียตั้งอยูทางตะวันออกเฉียง
เหนือของเมืองฮาโกดาเตะ	ปอมโกเรียวคาคุสรางเมื่อปี	1857	โดยโชกุนใน
ตระกูลโทกุงาวะเพื่อใชเป็นปราการปองกันการรุกรานจากตางชาติ	ตอมาในปี
1869	ปอมโกเรียวคาคุถูกใชเป็นศูนยบัญชาการสุดทายของตระกูลโทกุงาวะ
กอนที่จะปราชัยตอกองทัพจักรพรรดิเมจิอันเป็นการสิ้นสุดการปกครองอัน
ยาวนานในระบอบโชกุน	สวนรูปทรงของปอม	หากมองจากภาพถายมุมบนจะ
เห็นคลายกับเป็นดาวกระจายของนินจา



คาทัวรไมรวมคาขึ้นหอคอย	ปอมโงเรียวกาคุ
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทา

ซากุระ	ณ	สวนสาธารณะ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูป
ตามอัธยาศัย	ดอกซากุระที่ถือเป็นดอกไมประจําชาติที่จะ	ผลิดอกเพียงชวง
เวลาสั้นๆไมเกิน	2	อาทิตย	อีกทั้งทานจะไดเห็นบรรยากาศที่คนญี่ป ุนจะมา
จับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระ	อยางมีความสุข	และฉลองกันอยางสนุกสนาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและทะเลสาบ	ตั้งอยูทางทิศเหนือของฮาโกดาเตะ	นับ
เป็นอุทยานแหงชาติระดับจังหวัด	บริเวณสวนมีภูเขาไฟโคมางาตาเกะ	และ
ทะเลสาบ	2	แหงคือ	ทะเลสาบโคนุมะ	และทะเลสาบโอนุมะ	นักทองเที่ยว
สามารถป่ันจักรยานหรือเดินตามเสนทางรอบๆ	เน่ืองจากพื้นที่แหงน้ีกวาง
ขวางมาก	หากตองการเดินใหทั่วตองใชเวลาประมาณ	4-5	ชั่วโมง

เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะไดสวยที่สุด	เป็นทะเลสาบขนาดใหญ
รูปวงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร	เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ
จึงทําใหทะลสาบแหงน้ีเป็นรูปทรงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40
กิโลเมตร	ตั้งอยูระหวางทางของรถไฟสายซัปโปโร-ฮาโกดาเตะประมาณครึ่ง
ทาง	ซึ่งเป็นเขตของ	อุทยานแหงชาติชิโกสึ-โทยะ	ซึ่งนักทองเที่ยวตางใหความ
สนใจและนิดยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบน้ีกันมากมาย	เก็บภาพได
มุมที่สวยงามที่สุด	บอกเลยวาคงหนีไมพน	จุดชมวิวไซโลแนนอน	จุดชม
ทิวทัศนที่กวางใหญของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามา	สามารถมองเห็นภูเขา
นอยใหญมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	Toya	Kohantei	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง
20	เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทางดวยบรรยากาศโดย
รอบ	รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญไดถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต
นําทานเที่ยวชม	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวยความเป็น

เอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ป ุนแบบดั้งเดิม	คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียง
สินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง	เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทา
ที่ใหญและขนสงเขาโกดัง	ไดงายขึน้	ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี	จึงถูกดัดแปลงเป็นรานอาหารสไตลตางๆ
และพิพิธภัณฑ
นําทานเที่ยวชม	ชมเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของแกวหลาก

สีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม
และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดาน	การทําเครื่องแกวตางๆ
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	Otaru	Music	Box	Museum	ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง

เสียงดนตรีและบทกวี	ที่แสนออนหวาน	ชวนใหนาหลงใหล	ดวยกลองดนตรี	(MUSIC	BOX)	อันมากมายหลาก
หลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม	ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนา
รักๆ	เต็มไปหมดมากกวา	3,000	แบบ	รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ซัปโปโร
ระหวางทางนําทานไป	โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ	(ไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน)	แหลงผลิตช็อคโก

แลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึน้ในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ใหทานได
เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานไป	ราน	Joy	One	ดิวตรี้ฟรี	ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่อง	สําอาง

เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามินบํารุง
รางกาย	และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
นําทานไปชม	ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา	หรือ	อะคะเร็งงะ	(Akarenga)	ในภาษาญี่ป ุนแปลวา	อิฐสีแดง	เริ่ม

กอสรางเมื่อปี	พ.ศ.2416	เป็นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา	โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง
รัฐแมสซาซูเซตส	สหรัฐอเมริกา	โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา	2.5	ลานกอน	ตึกแดงหลังน้ีใชเป็นที่ทําการรัฐบาล
ฮอกไกโดตั้งแตปี	พ.ศ.2429	ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตึกน้ีคือ	มิจิโตชิ	อิวามูระ	(Michitoshi
Iwamura)	แลวใชงานตอเน่ืองยาวนานถึง	80	ปี
ผานชม	สวนโอโดริ	เป็นสวนที่ไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ	สามารถดูดนักทอง

เที่ยวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย	มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ําแข็งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจาก
ญี่ป ุนและทั่วโลกไดมากกวา	2	ลานคน
และ	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ออกแบบดวยศิลปะแบบ

อเมริกันเป็นที่รูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง	และเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศแทบทุก
คนซึ่งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอยางเที่ยงตรงและมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ที	่ภัตตาคาร	พิเศษ	บุฟเฟ ตขาปู	3	ชนิด	พรอม	BBQ	เครื่อมดื่ม	เบียร	ไวน

แบบไมอัน้
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาที่พักแรมพักผอนตามอัธยาศัย
หรือทานสามารถเดินไปชอปป้ิง	ยานซูซูกิโนะ	จากบริเวณรอบ	ๆ	สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ	อยูถัดลงมาทาง

ใตจากสวนโอโดริ	ถือเป็นยานที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนที่บรรดาปายไฟ
โฆษณาบนตึกตาง	ๆ	เปิดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากัน	รอบ	ๆ	บริเวณน้ีมีรานอาหาร	ภัตตาคาร	สถานบันเทิง
เริงรมยยามราตรี	ทั้งไนตคลับ	บาร	คาราโอเกะ	สถานอาบอบนวด	รวมกันมากกวา	4,000	ราน
ที่พัก	karaksa	hotel	Sapporo	/	Premia	Cabin	Sapporo	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

โรงงานแกว	โอกินนาวา	Glass	Factory	ตั้งอยูบริเวณแหลมทางตอนใตของ
เกาะโอกินาวาโรงงานแหงน้ีเป็นโรงงานผลิตเครื่องแกวที่ใหญที่สุด	ในจังหวัด
โอกินาวา	เครื่องแกวทั้งหมดทําดวยเทคนิคการขึน้แกวดั้งเดิม	โดยไมไดใช
แบบขึน้รูป	มีสีสันสดใส	ดวยฝีมือชางผูชํานาญ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

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



ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

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

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ที่	ภัตตาคาร	พิเศษ	บุฟเฟตขาปู	3	ชนิด	พรอม	BBQ	เครื่อมดื่ม	เบียร	ไวนแบบไมอั้น
	พักที่	karaksa	hotel	Sapporo	/	Premia	Cabin	Sapporo	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

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



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
อิสระฟรีเดยทองเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่

ตลาดปลาโจไกได
ตลาดปลาโจไก	อิจิบะ	เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร	เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวย

ของฝากของดีของซัป	โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด	ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ	ที่
ราน	ราคาไมแพง	ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโด	และทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่
น่ี	โดยทางรานจะทําแพ็คเก็จอยางดีไปสงที่โรงแรมของเชาวันเดินทางกลับ	(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย	ให
ทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)	จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมและหรือ	JR	ทาวนเวอร
อิสระใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานทีท่องเทีย่วอื่น	ๆ	ตามอัธยาศัย	อาทิเชน

-	สวนโอโดริ	เป็นสวนที่ไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ	สามารถดูดนักทองเที่ยวทํา
รายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย	มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ําแข็งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากญี่ป ุน
และทั่วโลกไดมากกวา	2	ลานคน
-	อาคารเจอารทาวเวอร	(JR	TOWER)	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร	เป็นทั้ง
หางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน	100	เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI
ขายยาและเครื่องสําอาง	อาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่
ระดับ	ความสูง	160	เมตร	จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน	โดย
เฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสงไฟ	จากกลุมตึก	ยานซูซูกิโนะ	สอง
สวางที่จุดกลางเมืองติด	ๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่ชั้น	10	เป็	น	ศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ให
เลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน	ซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึ	้น	จุดชมวิวราคาประมาณ	700-1000	เยน)
-	ยานทานุกิโคจิ	(Tanuki	Koji)	เป็นยานชอปป้ิง	โดยสรางหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน	ยาว	1
กิโลเมตร(ประมาณ	7-8	บล็อก)	จนถึงแมน้ํา	Sosei	สองขางทางเต็มไปดวยรานคากวา	200	ราน	ขายของที่ระลึก
ขนม	ของเลน	เครื่องสําอาง	ช็อคโกแลต	เสื้อผา	ขาวของเครื่องใชตางๆ	และรานอาหารใหเลือกรับประทาน
มากมาย
-	มิตซุยเอาทเล็ท	(Mitsui	Outlet)	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก	และแบรนด
ญี่ป ุน	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY,	DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	เลือก
ซื้อกระเปาไฮไซ	BALLY,	PRADA,	GUCCI,	DIESEL,	TUMI,	GAP,	ARMANY	ฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับ	และ
นาฬิกาหรูอยาง	TAG	HEUER,	AGETE,	S.T.DUPONT,	TASAKI,	LONGINES	ฯลฯ	รองเทาแฟชั่น	HUSH
PUPPIES,	SCOTCH	GRAIN,	SKECHERS,	HOGAN	ฯลฯ	หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู	AIGLE,	BANDAI
ASOBI,	HAKKA	KIDS,	และสินคาอื่นๆอีกมากมายในราคาลด	30-80%	ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร	รานกาแฟ
สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย
วิธีเดินทาง

-	จากสถานี	Sapporo	Municipal	Subway	Toho	Line	Fukuzumi	Station	ประมาณ	19	นาทีโดยรถประจําทาง	ลง
ที่ปาย	“Inter-Village	Omagari”
-	จากสถานี	Sapporo	Municipal	Subway	Tozai	Line	Oyachi	Station	ประมาณ	25	นาทีโดยรถประจําทาง	ลงที่
ปาย	“Mitsui	Outlet	Park	Entrance”
-	(เสารอาทิตยและวันหยุด)	จากบริเวณ	Tokyu-Ura	Boarding	Area	หนาสถานี	Sapporo	Station	ประมาณ	40
โดยรถประจําทางโดยตรง	ลงที่ปาย	“Mitsui	Outlet	Park	Entrance”

อาหารกลางวันและอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย
ที่พัก	karaksa	hotel	Sapporo	/	Premia	Cabin	Sapporo	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อาหารกลางวันและอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย
มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวัน

แรกของการเดินทาง	เน่ืองจากรถมีทีน่ัง่จํากัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

สายการบิน	AIR	ASIA	X	เครื่องลําใหญ	A330-300
บริการอาหารรอนเสิรฟพรอมน้ําดื่มบนเครื่อง

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	karaksa	hotel	Sapporo	/	Premia	Cabin	Sapporo	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินนิวชิโตเสะ	เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
09.55	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการ	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที	่XJ621	(มี

บริการอาหารรอนและน้ําดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
16.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



น้ําหนักกระเป า	20	KG



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง
30	ทาน

2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/
ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ
เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม

13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ
ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม

14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทางถึงวันที่	4	ของการเดินทางรวม
จํานวน	3	ขวด

15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10-12	ชั่วโมง
อาทิเชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึงสุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางไดจากบริษทัประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)

17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

19.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง	
-	ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
-	หรือสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน



-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10	วัน
20.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง

บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

ชําระเงินคาจองทัวร	ทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20	วัน	สําเนาหนาพาสปอรตผูเดิน
ทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)	
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ

การออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	ที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได
การอัพเกรดทีน่ัง่	สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ	Hot	Seat	สําหรับทีน่ัง่	Business/Premium	ตัว๋กรุปทัวรไมสา
มารถอัพทีน่ัง่ได	
ทีน่ัง่	Hot	Seat	ราคา3,000	บาท	/	เทีย่ว	เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน	ดวยพื้นที่วางขาที่กวางเป็น
พิเศษ	มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่

2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน	Thai	Air	Asia	X	กําหนดทานละไมเกิน	20

กิโลกรัม	สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน	7	กก.	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานัน้
พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	600	บาท	/	เพิ่ม	10	กก.	ชําระเพิ่ม	1,000	บาท
-	เพิ่ม	20	กก.	ชําระเพิ่ม	2,000	บาท

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ	ทานสามารถสัง่
ซื้อประกันสุขภาพเพิม่ได

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตความประทับ

ใจในบริการ

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี

1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)



คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง	อัตราคาบริการขางตนคํานวณ	จากอัตราแลกเปลีย่น	100	เยน	เทากับ	30	บาท	กรณีอัตราแลก
เปลีย่นปรับสูงขึ้น	บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้น
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-
กลับ*)	กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจ
ปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


