


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองซัปโปโร	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานรา
เมน	-	อาซาฮิคาวา	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	ชมขบวนพาเหรด
เพนกวินญี่ป ุน	-	พิพิธภัณฑสาเกโอโตโคยามา	-	อิออน	มอลล	อาซา
ฮิคาวา

พักที่	SMILE	HOTEL
ASAHIKAWA	/
YUBARI	HOTEL
SHUPARO	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	พิพิธภัณฑ
เครื่องแกว	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	TMARK	CITY
HOTEL	SAPPORO	/
APA	HOTEL	&amp;
RESORT	หรือเทียบ
เทา

4 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ศาลเจา
ฮอกไกโด	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-	ทานูกิโคจิ

พักที่	TMARK	CITY
HOTEL	SAPPORO	/
APA	HOTEL	&amp;
RESORT
SAPPORO	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	เม.ย.	61	-	25	เม.ย.	61 ฿45,900 ฿43,900 ฿42,900 ฿8,000



สะสมไมล	50	%

บริการอาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	30	กก.

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	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองของประเทศญี่ป ุนแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	เมืองหลวงของเกาะ	ฮอกไกโด	ศูนยกลางความเจริญอันดับ	5	ของญี่ป ุน	ผัง

เมืองซัปโปโรมีลักษณะคลายตารางหมากรุกซึ่งแตกตางจากบรรดาหมูบานและเมืองทั่วไปในญี่ป ุนซึ่งไดรับคํา
แนะนําและพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน	ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผาตามพื้นฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา
จากน้ันนําทุกทานเดินทางตอไปยัง	RAMEN	VILLAGE	หรือ	หมูบานราเมน”หมูบานชื่อดังของเกาะ

ฮอกไกโด	นับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ	ซึ่งชวงเวลาน้ันเป็นชวงเวลาที่ถือกําเนิดราเมนขึน้	ณ	เมืองซัปโปโร
โดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน	และตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ไดเสร็จ
สิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา	ก็ไดถือกําเนิดขึน้จากความคิดสรางสรรคตางๆ	เขาไวดวยกัน	

บริการอาหารกลางวัน	ณ	รานราเม็งในพิพิธภัณฑ	(คืนเงินคาอาหารทานละ	1,000	เยน)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองอาซาฮิกาวา	นําทานชม	สวนสัตวอาซาฮิยามา	ซึ่งไดรับความนิยมมาก

ที่สุดในญี่ป ุน	ซึ่งในแตละปีจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ	ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นใน
สวนสัตวทั่ว	ๆ	ไปถึงกวาปีละ	3	ลานคนจากทั่วโลก	โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมีแนวความคิดที่วา	สัตวตางๆ	ควรที่จะ
อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน้ันๆ	จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเป็น
อยูที่แทจริงของสัตวแตละประเภท	อาทิเชน	หมีขาวจากขั้วโลก	นกเพนกวินสายพันธุตางๆ	รวมถึงครอบครัวลิงอุ
ลังอุตังแสนรู
จากน้ันนําทางเดินทางกลับสูเมืองอาซาฮีคาวา	เพื่อนําทานชม	พิพิธภัณฑสาเก	(Otokoyama	Sake

Museum)	ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียงระดับแนวหนาของญี่ป ุน	ทานจะไดชมความพิถีพิถัน	ในการผลิตสาเกที่ขึน้ชื่อ
แหงน้ีอีกทั้งทานยังสามารถชิมสาเกรสเลิศของทางพิพิธภัณฑไดอีกดวยซึ่งมีบริการหลากหลายรสชาติและยัง
สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากใหกับคนที่คุณรักไดอีกดวยในราคายอมเยาว



นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน
ขนมชนิดตางๆ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	SMILE	HOTEL	ASAHIKAWA	หรือ	YUBARI	HOTEL	SHUPARO	หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิดมาตั้งแตปี	1951	สองขางทางเป็นราน
ราเมนเล็กๆที่มีที่น่ังเพียง	10	กวาที่	รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ซัปโปโรเป็นตนกําเนิดของมิโซะราเมน(Miso	Ramen)น่ันเอง	นอกจากใน
ตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่เปิดอยูในตรอกเยื้องกัน	โดยทําเป็นที่เดิน
ผานลอดตึก	เรียกวา	“ตรอกราเมนใหม”	ราเมนหรือราเม็งของอาซาฮิกาวามี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก	บริเวณน้ีมีรานราเมน
ชื่อดัง	8	รานที่แสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	รานราเม็งในพิพิธภัณฑ	(คืนเงินคาอาหารทานละ	1,000	เยน)

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

สวนสัตวอะซาฮิยามา	ที่น่ีปลอยใหเพนกวินอยูกันอยางอิสระ	ทั้งในน้ํา	และบน
บก	เดินเลนกลางหิมะอยางมีความสุข	มีโชวสําคัญวันละสองรอบ	ก็คือขบวน
พาเหรดนกเพนกวิน	ซึ่งคนที่ไปสวนสัตวแหงน้ี	ไมพลาดที่จะชมขบวนนก
เพนกวินตัวเล็กตัวนอย	เดินพาเหรดกลางหิมะอยางสนุกสนาน	ไมใชเดินแค
สิบยี่สิบกาว	แตเดินเลนกันเป็นกิโลๆ	ประมาณสองกิโล	รอบสวนสัตว	นารัก
มาก

เป็นสุราที่มีชื่อเสียงมาตั้งแตอดีต	ไดรับความชื่นชอบจากทานโชกุนมาโดย
ตลอดจนถึงปัจจุบัน	ดังที่อุตะมาโรเขียนไวในภาพอุคิโยะและสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน	น้ําที่ใชในการหมักสุรามีตนกําเนิดน้ํามากจากหิมะที่ปกคลุมยอดเขา
ตลอดทั้งปีของเทือกเขาไทเซะซึและดวยภูมิอากาศอันหนาวเย็น	ทําใหน้ําจาก
ที่น่ีเหมาะสําหรับการหมักสุราเป็นอยางยิ่ง	นอกจากน้ีขาวที่ใชหมักสุรา	ก็คัด
เลือกมากจาขาวทั่วประเทศญี่ป ุนวาเหมาะสมที่สุดในการหมักและผานการสี
ขาวอยางมีคุณภาพ

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา	สะดวกสบาย	หาของกินงาย	มีรานคา,
Supermarket,	Food	court	และโรงภาพยนตอยูภายใน	ที่น่ีมีสินคามากมายให
เลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ

	พักที่	SMILE	HOTEL	ASAHIKAWA	/	YUBARI	HOTEL	SHUPARO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการตกแตงของ

บานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการ
ทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจคลองโอตารุ

เป็นคลองที่เกิดขึน้จากการถมทะเล	สรางเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1923	เพื่อเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู
โกดังในเมือง	ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ	ซึ่งเป็นอาคารอิฐ
สีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง	และไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร	รานขายของที่ระลึกน่ันเอง
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย
นําทานชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	โดยการเป าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ	จึงทําใหเครื่องแกวที่ออกมามี

รูปแบบและสีที่แตกตางกัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	



นําทานเดินทางสู	โรงงานช็อกโกแลต	ที่หมูบานอิชิยะซึ่งเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ญี่ป ุน	ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ	ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(ShIroi
Koibito)	ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว	หรือเดินถายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม	สไตลยุโรป	นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได	และ
ทานก็ยังจะไดชมประวัติความเป็นมาของโรงงานอีกดวย
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY

FREE	อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟ ตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด

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

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

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

	พักที่	TMARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ัน	นําทานชมดานนอกของ	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.	2416	เป็นอาคาร

สไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา	2.5	ลานกอนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา	ตึกน้ีผา
นก	ารใชงาน	มายาวนานกวา	80	ปีแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหม
เมื่อปี	พ.ศ.	2454	แตดวยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง	จึงไดรับการขึน้ทะเบียนให
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ.	2512	

จากน้ันนําทานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโป
โรอีกแหงหน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย	ฮอกไกโด	แตไดปรับเปลี่ยนสราง
เป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวยความ
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึง
ของญี่ป ุน
นําทานชม	ศาลเจาฮอกไกโด	ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด	ของศาสนาชินโต	ที่สรางตั้งแตปี	1871	ซึ่งแต

เดิมศาลเจาน้ีมีชื่อวาศาลเจาซัปโปโร	และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใสศรัทธามาก	เพราะเชื่อกันวาเป็นที่
สถิตของเทพเจาโยฮะ	ชิระ	ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษรักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแตยุคบุกเบิกดิน
แดนแหงน้ี	ดังน้ันคนทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาดสาย	เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงทีมิ่ตซุย	เอาทเล็ต	(MITSUI	OUTLET)	ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของ

สินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง	128	แบรนด	อาทิเชน	Coach	Armani,	Ralph
Lauren,	Seigo	เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬา	และ
สินคาทั่วไป	นอกจากน้ีภายในหาง	ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ	ที่จุได	650	ที่น่ัง	และมี	Hokkaido	Roko	Farm
Bridge	ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทานุกิโคจิ	เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและ

หิมะ	มีความยาว	7	บล็อกถนน	มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา	200	รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู
ระหวางสถานี	Subway	Odori	และ	Susukin

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



ทีพ่ัก	โรงแรม	TMARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	หรือ	APA	HOTEL	&	RESORT	SAPPORO	หรือระดับ
เทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TMARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	SAPPORO	หรือเทียบเทา



สะสมไมล	50	%

บริการอาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	30	กก.

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
10.00	น.	เหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG671
15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	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	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

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

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

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

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

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	(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	2,000	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

1.	คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	2000	เยน	/
ทริป/ตอทาน

2.	ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	35,900	บาท	และราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
3.	ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
4.	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	30	วัน
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว	ทั้งน้ี	ทาง
บริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	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


