


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองซัปโปโร	-	ฮอกไกโด	-	บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	น้ํา
ตกชิโรฮิเงะ	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-	สวนสัตวอา
ซาฮิยามา	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

พักที่
ASAHIKAWA
WASHINGTON
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี
-	ทานูกิโคจิ	-	บุฟเฟตขาปูยักษ

พักที่	TMARK
CITY	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิ
ยะ	-	ตลาดปลานิโจ	ซับโปโร	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	ลานแขงขันสกีจัมพโอคุ
รายามา	-	อาคารเจอารทาวเวอร	-	กระเชาหอยขา	ลานสกีโอคุรายามา

พักที่	TMARK
CITY	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง

11	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿28,999 ฿9,900

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿28,999 ฿9,900

1	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿28,999 ฿9,900

8	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿29,900 ฿29,900 ฿28,900 ฿9,900

15	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿28,999 ฿9,900

22	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿28,999 ฿9,900



บริการอาหารรอนบนเครื่อง

ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบินไทยแอรเวย	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏระเบียบของ
สายการบิน	สําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับลูกคา

20.00	น.	นัดพบกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตู	4	เคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย(XJ)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลด
สัมภาระ

23.55	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	เกาะฮอกไกโด	โดยเทีย่วบินที	่XJ620	**[บริการอาหารรอน	บน
เครื่อง]**

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

ชวงเชา
08.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	เมืองซัปโปโร	เกาะฮอกไกโด	นําทานผานขั้นตอนการตรวจ

คนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว

09.30	น.	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	และเขาสูโปรแกรมทองเที่ยวเริ่มจาก	จากน้ันเดินทางสู	สระ
อะโออิเคะ	(Aoiike)	หรือ	บอน้ําสีฟ า	(Blue	Pond)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง	ระหวางทางแวะใหทาน
หาของวางไวรับประทาน)	บอน้ําสีฟา	(Blue	Pond)	ตั้งอยูฝ่ังซายของแมน้ํา	Bieigawa	ทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของเมืองบิเอะ	ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ	โดยเพิ่งเกิดขึน้จากการกั้นเขื่อนเพื่อปองกันไม
ใหโคลนภูเขาไฟ	Tokachi	ที่ปะทุขึน้เมื่อปี	1988	ไหลเขาสูเมือง

ไฮไลท!!!	ชมน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความ
ใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

จากน้ันนําทานชม	น้ําตกชิโรฮิเงะ	เป็น	1	ใน	5	ของน้ําตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด	มีความสูงประมาณ
30	เมตร	น้ําตกแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําที่ไหลลงมาน้ันเป็นน้ําบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหนาผาไหล
ลงสูแมน้ําบิเอะ	นอกจากน้ันยังมีมีความโดดเดนของสีของแมน้ําที่เป็นสีฟาอมเขียว	เกิดขึน้จากแรโคบอลต	ให
ทานไดเพลิดเพลินกับความงามและเก็บภาพความประทับใจ

จากน้ันเดินทางสู	เมืองอาซาฮีคาวา	(Asahikawa)	ที่ตั้งอยูกลางเกาะฮอกไกโด	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ
สองรองจากเมืองซัปโปโร	พาทุกทานไปยัง	หมูบานราเมน	(Ramen	Village)	)	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ1ชั่วโมง)	ซึ่งเมืองแหงน้ี	มีประวัติศาสตรการทําราเมน	มาอยางยาวนาน	นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลก



ครั้งที่	2	และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง	โดยหมูบานราเมน	ถือกําเนิดมาในปี	1996	เพื่อใหเหลานักทองเที่ยวได
เขามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง	8	รานไดอยางเต็มที่

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	(รับคูปองเงินสด	ทานละ1,000เยน	เลือกลิ้มรสราเมงชื่อ
ดัง	ตามอัธยาศัย)

ชวงบาย
นําทานไปยัง	สวนสัตวอาซาฮียามา	(Asahiyama	Zoo)	ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไดรับความนิยมอยางสูง	เพราะวา

สวนสัตวแหงน้ีไดสรางมิติใหมใหกับผูมาเยือน	เชน	อุโมงคใตน้ําของสระเพนกวินที่จะไดเห็นเหลาเพนกวินตัว
นอยวายน้ําอยูเหนือตัวเรา	โดมแกวที่ใหทานไดโผลหัวเขาไปยังกรงของหมีขั้วโลกและหมาป าเพื่อจะไดเห็นพวก
เขาเหลาน้ันในระยะประชิด	รวมไปถึงสัตวป าตางๆ	เชน	กวางป า	เหยี่ยว	นกกะเรียน	(ที่พบในฮอกไกโด)	เสือดาว
ยีราฟ	หมีแพนดา	เป็นตน

หลังจากน้ันพาทุกทานไปยัง	อิออน	มอลล	อาซาฮีคาวา	(AEON	MALL	ASAHIKAWA)	หางดังที่มีสินคา
มากมายใหเลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ภายในอิออนมอลล

เขาสูทีพ่ัก	ASAHIKAWA	WASHINGTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ



อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

น้ําตกชิโรฮิเงะ	น้ําตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด	มีความสูงประมาณ	30
เมตร	น้ําตกแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําที่ไหลลงมาน้ันเป็นน้ําบาดาลที่ออกมา
จากรอยแตกของหนาผาไหลลงสูแมน้ําบิเอะและยังมีความโดดเดนของสีของ
แมน้ําที่เป็นสีฟาอมเขียวเกิดขึน้จากแรโคบอลต

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	(รับคูปองเงินสด	ทานละ1,000	เยน	เลือกลิ้มรสราเมงชื่อดัง	ตาม
อัธยาศัย)

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

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

	พักที่	ASAHIKAWA	WASHINGTON	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง	นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทา
ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวัน
ตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบ
ยุโรป

อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ	คลองโอตารุ	อันสวยงามนาประทับใจ	คลองโอตารุ
เป็นคลองที่เกิดขึน้จากการถมทะเล	สรางเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1923	เพื่อเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู
โกดังในเมือง	ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ	ซึ่งเป็นอาคารอิฐ
สีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง	และไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร	รานขายของที่ระลึกน่ันเอง

จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	โดยการเป าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ	จึงทําใหเครื่องแกวที่
ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน

นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	นําทานไปชอปป้ิงสินคาคุณภาพดีที่	รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE

ตอจากน้ัน	ไปที่	ยานทานุกิโคจิ	(Tanuki	Koji)	เป็นยานชอปป้ิงโดยสรางหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน	ซึ่งมี
ความยาว	1	กิโลเมตร	(ประมาณ	7	-	8	บล็อก)	จนถึงแมน้ํา	Sosei	สองขางทางเต็มไปดวยรานคากวา	200	ราน
ขายของที่ระลึก	ขนม	ของเลน	เครื่องสําอาง	ช็อคโกแลต	เสื้อผา	รานดองกี้โฮเต	และรานอาหารใหเลือกรับ
ประทานมากมาย	โดยยานน้ีเป็นตลาดเกาแกมากกวา	100	ปี	ตั้งแต	1873	ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลตางๆ	เชน
เทศกาลทานุกิ	ในฤดูรอน(กรกฎาคม	-	สิงหาคม)	ก็จะประดับประดาไปดวยไฟ	และตกแตงอยางสวยงาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร	เมนูพิเศษป้ิงยาง+ขาปู	3	ชนิด

เขาสูทีพ่ัก	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร	เมนูพิเศษ	ป้ิงยาง+ขาปู	3	ชนิด

	พักที่	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานชมดานนอกของ	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.	2416	เป็นอาคารสไตลนีโอ
บาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา	2.5	ลานกอนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา	ตึกน้ีผานการใช
งานมายาวนานกวา	80	ปีแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี	พ.ศ.
2454	แตดวยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหงจึงไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ.	2512	

จากน้ันนําทานผานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมือง



ซัปโปโรอีกแหงหน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย	ฮอกไกโด	แตไดปรับเปลี่ยน
สรางเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวย
ความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหง
หน่ึงของญี่ป ุน

นําทานเดินทางสู	โรงงานช็อกโกแลต	ที่หมูบานอิชิยะซึ่งเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ญี่ป ุน	ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ	ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก	(ShIroi
Koibito)	ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว	หรือเดินถายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม	สไตลยุโรป	นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได

จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดปลานิโจ	ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร	เป็นตลาดที่ไดรับความนิยมซึ่ง
สามารถลองลิ้มชิมรสขาวหนาอาหารทะเล	หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ	ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ตางๆ
ในฮอกไกโดอยางเต็มที่	ปูที่เรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล	ขอเชิญดื่มดํ่ าไป
กับความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทาน้ัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารตางๆภายในตลาดปลานิโจ

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	นําทานชม	ศาลเจาฮอกไกโด	ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด	ของศาสนาชินโต	ที่สรางตั้งแตปี

1871	ซึ่งแตเดิมศาลเจาน้ีมีชื่อวาศาลเจาซัปโปโร	และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใสศรัทธามาก	เพราะเชื่อ
กันวาเป็นที่สถิตของเทพเจาโยฮะชิระ	ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษรักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต
ยุคบุกเบิกดินแดนแหงน้ี	ดังน้ันคนทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาดสาย	เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ

จากน้ันนําทานเปิดประสบการณใหมโดยใหทาน	นัง่กระเชาหอยขา	สัมผัสกับภาพพาโนรามาอันยิ่งใหญที่
ความสูง	307	ม.	เหนือระดับน้ําทะเลและความลาดชันของจุดกระโดดสกีจัม๊	ทานจะสามารถมองเห็นวิวของเมือง
ซัปโปโรไดทุกฤดูการ	ทีล่านสกี	okurayama	ski	Jump

ไดเวลาอันสมควรพาทานเดินทางมาถึง	JR	Sapporo	Station	ใหทานไดชอปป้ิงเดินเลนไปกับหางสรรพ
สินคา	ที่สะสมอยูมากมาย	เชน	STELLAR	PLACE	,	APIA	,	PASEO	,	DAIMARU	,	TOKYU	และ	ESTA	ที่เปิด
ตอนรับใหทุกทานไดทดสอบความแข็งแรงของแขงขาในการเดินเลน	หรือเลือกซื้อของฝากติดมือกลับบานกัน
แบบไมยั้ง

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยที	่JR	Station

เขาสูทีพ่ัก	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

เป็นตลาดเกาแกตั้งแตปี	1903	ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร	ครอบคลุมพื้นที่
เมือง	1	บล็อค	เป็นที่นิยมสําหรับชาวบานและนักทองเที่ยว	ซึ่งจะแวะเวียนไปที่
ตลาดเพื่อจับจายผลผลิตในทองถิ่น	และอาหารทะเลสดๆ	เชน	ปู	ไขปลา
แซลมอน	หอยเมนทะเล	และปลาทะเลสดๆ

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

เป็นสถานที่จัดการแขงขันสกีจัม๊พ	(ski	jump)	เป็นการแขงขันสกีที่ไมเนน
ความเร็วแตเนนวา	ใครจะกระโดด(เหาะ)ไดไกลกวากัน	และเป็นสถานที่ใน
การจัดการแขงขันโอลิมปิกฤดูหนาว	เน่ืองจากการแขงขันสกีไมไดมีทุกวัน	ดัง
น้ันในชวงที่ไมมีการแขงขัน	ก็เปิดใหนักทองเที่ยวนังลิฟทขึน้ไปชมวิวเมืองซัป
โปโร

อาคารสรรพสินคาขนาดใหญ	เป็นอาคารสูง	38	ชั้น	ที่เชื่อมตอกับสถานี	ที่ซึ่ง
ไมวาอะไรก็มีพรอมตั้งแตของฝากจากฮอกไกโด	และขนมขึน้ชื่อจนถึงเครื่องใช
ไฟฟา	และมีจุดชมวิวอยุที่ชั้น	38	ดวย

เปิดประสบการณใหมโดยใหทาน	น่ังกระเชาหอยขา	สัมผัสกับภาพพาโนรามา
อันยิ่งใหญที่ความสูง	307	ม.	เหนือระดับน้ําทะเลและความลาดชันของจุดกระ
โดดสกีจัม๊	ทานจะสามารถมองเห็นวิวของเมืองซัปโปโรไดทุกฤดูการ	ที่ลานสกี
okurayama	ski	Jump

	พักที่	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

07.00	น.	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง	สนามบินชิโตเสะ

08.00	น.	ถึง	สนามบินชิโตเสะ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ

10.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่XJ621

15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน

2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

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

6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15	-	20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป	-	กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน

2.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา	**	ในกรณีทีท่านจองหองพัก
แบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพัก	แบบ	TRIPLE	ได	ทาง
บริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป
ปอน	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดิน
ทางจะตองเสียคาใชจายเพิม่ในการขอวีซาตามทีส่ถานทูตกําหนด)

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท



3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง
ณ	สนามบิน)

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5	-	7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8	-	10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน

2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร
เครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน

2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก
ระยะสั้น

3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน

4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	4,000	เยน	/	ทริป	/	ตอทาน
(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินดอนเมือง)



2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี
การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

**	ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติม	กรุณาติดตอ

เจาหนาที่

2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วัน	จองทัวร	กรุณาติดตอเจาหนาที่

3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม
แยกจากคาสัมภาระ	กรุณาติดตอเจาหนาที่
**ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนด
ตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนดคือ
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	550	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	/ชิโตเสะ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	2,000	เยน	/	ทาน	/	เที่ยว

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	-	15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	

2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-	7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด

3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจําที่น่ังกับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการ
ผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทัง้สิ้น**

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


