


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	หมูบานนินจาดาเตะจิไดมุระ	-	ภูเขาไฟโชวะชิน
ซัง	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	ออนเซ็น

พักที่	NISEKO
GRAND	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	3
ดาว		

3 สวนฟูกิดะชิ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	เมืองโอตารุ

พักที่	T-MARK	CITY
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	3	ดาว	

4 ศาลเจาฮอกไกโด	-	ภูเขาโอคุระยามา	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-
หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	ทานูกิโคจิ

พักที่	T-MARK	CITY
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	3	ดาว	

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
พักที่	T-MARK	CITY
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	3	ดาว	

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

18	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,900

25	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿34,900 ฿34,900 ฿34,900 ฿8,900



ชวงเย็น	
19.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคาเตอร...ของสาย

การบิน	ASIA	ATLANTIC	AIRLINES	(HB)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
สัมภาระและบัตรขึน้เครื่อง

23.05	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชิติชิโตเสะ	โดยเทีย่วบินที	่HB7904	(บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
07.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ	ประเทศญีป่ ุน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานเขาสูตัวเมือง
สําคัญมากประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารประเภทเน้ือสัตว	พีช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนอาจมี

โทษปรับ	
ชวงบาย	
นําทานไปเที่ยว	สู	หมูบานนินจา	ดาเตะ	จิดะอิ	มุระ	ศูนยรวมความเจริญรุงเรืองของยุคเอะโดะ	ในชวง

ค.ศ.1603-1867	ตื่นตากับเหลานักรบซามูไร	อยูที่เมืองโนโบริเบ็ทสึในฮอกไกโด	ซึ่งเป็นหมูบานที่จําลองวิถีชีวิต
ของชาวเอโดะเอาไวโดยเนนไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพอคาในยุคที่มีแตความเจริญรุงเรืองของสมัยเอโดะ
ภายในหมูบานทานจะไดยอนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย	เชน	การละเลนสมัยเอโดะ	ดูหนัง	ถนนที่มีเหลานินจา
และผูหญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันตลอด
ชมสาธิตการอําพรางตัวอันเลื่องชื่อ	ถายรูปคูกับซามูไรหรือนินจาเป็นทีร่ะลึก	ชมวิถีชีวิตตามแบบ

ฉบับของเหลานินจา	พรอมชมอาคารบานเรือนที่จําลองจากสมัยเอะโดะ
ชมการจําลองเมืองเอะโดะ	พรอมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา	อิสระใหทานไดเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพ

ความประทับใจ
นําทานเที่ยวชม	ชมทิวทัศนภูเขาไฟโชวะ	ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี	1943	(หรือ

ปีโชวะของญี่ป ุนซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ)	ระเบิดประทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	และเมื่อลาวาเย็นลงจับ
ตัวแข็งขึน้	กลายเป็นภูเขาสูงถึง	400	เมตรดังเห็นไดในปัจจุบัน
นําทานสู	สวนหมีโชวะชินซัง	หรือ	ศูนยอนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาล	ซึ่งเป็นหมีพันธุที่หาไดยากในปัจจุบัน

เพื่อชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ	100	ตัว	ที่ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก	ในญี่ป ุนน้ีจะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเทาน้ัน	ชาวไอนุเชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลน่ีถือเป็นสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย	ทานเดินทาง
ยอนยุค
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแรรอนธรรมชาติ	(Onsen)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	การแชน้ําแรรอน



สําคัญมากประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารประเภทเน้ือสัตว	พีช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนอาจมี
โทษปรับ
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

ชวยทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี	และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย	(ควรแชครัง้ละ	20	นาที	แตไม
ควรแชเกิน	1	ชัว่โมง)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นหมูบานจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ	ภายในหมูบานมีทั้ง
หอสังเกตการณ	โรงละคร	วัด	รานคา	หมูบานนินจา	หมูบานซามูไร	และอื่นๆ
อีกมากมาย	สามารถสัมผัสบรรยากาศไดเหมือนอยูในหนังญี่ป ุนโบราณเลยที
เดียว	นอกจากน้ียังมีคนแตงตัวเป็นพอคา	ซามูไร	นินจา	เดินไปมา	และ
สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Shabu	Shabu	สไตลญี่ป ุน

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

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	NISEKO	GRAND	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว		

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	สวนฟูกิดะชิ	ซึ่งมีน้ําพุธรรมชาติและธารน้ําธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขา

โยเท	กอใหเกิดน้ําตกขนาดเล็กที่มีน้ําไหลออกมาถึง	80,000	ตันตอวัน	ซึ่งเป็นน้ําแรบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟโดยตรง
ไมผานกรรมวิธีใดๆ	ใหทานไดถายรูปทามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแองน้ําตก	สะพานไม	และสวน
โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง	ทานสามารถรองน้ําแรธรรมชาติไปดื่มไดฟรีๆ	และบริเวณรอบๆ	ยังมีรานคาให
ทานจับจายซื้อของกันอีกดวย
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง

20

เยี่ยมชม	คลองโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวยความ
เป็นเอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ป ุนแบบดั้งเดิม	ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสุดโรแมน
ติก	รวมรวมถึงการตกแตงของบานเมืองน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอ
ตารุ	ไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป	อิสระใหทานเดินชม
ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ
นําทานเที่ยวชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของ

แกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของ	โอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลาย
ใหทานชื่นชม	และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ใหทาน	ไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี	ที่แสนออนหวาน

ชวนใหนาหลงใหล	ดวยกลองดนตรี	(MUSIC	BOX)	อันมากมายหลากหลายและงดงาม	ที่จะทําใหทาน	ผอน
คลายอยางดีเยี่ยม	ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ	เต็มไปหมดมากกวา	3,000	แบบ
รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรี	แบบที่ทาน	ตองการไดดวย	ทานสามารถเลือกกลองใส	ตุกตาเซรา
มิกและเพลงมาประกอบกัน	ราคาตั้งแตหลักพันถึงหมื่นเยน	สวนที่ชั้นลางมีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลง
ญี่ป ุน	และเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ	ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลอง
ดนตรีนารักมากมาย	ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทาน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

มีน้ําพุธรรมชาติและธารน้ําธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโย
เทกอใหเกิดน้ําตกขนาดเล็กที่มีน้ําไหลออกมาถึง	80,000	ตันตอวัน	ซึ่งเป็น
น้ําแรบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟโดยตรง	ไมผานกรรมวิธีใดๆใหทานไดถายรูป
ทามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแองน้ําตก	สะพานไมและสวน	โดย
มีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลังทานสามารถรองน้ําแรธรรมชาติไปดื่มไดฟรีๆ	และ
บริเวณรอบๆ	ยังมีรานคาใหทานจับจายซื้อของกันอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตป้ิงยางและขาปูยักษแบบไมอั้น	พลาดไมได
กับปูทาราบะ	และปูซูไว	ราชาปูแหงเกาะฮอกไกโด

	พักที่	T-MARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	
นําทานสู	ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปี	เชื่อกันวาเป็นที่สถิตยของ

เทพเจาโยฮะชิระ	ผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ี	จึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี
นําทานสู	ภูเขาโอคุระยามา	หรือ	Mt.OKURA	(รวมกระเชา)	สูยอดเขาเพื่อชมวิวของเกาะ	ฮอกไกโดและ

เป็นสถานที่ในการจัดการแขงขันโอลิมปิกฤดูหนาว	ซึ่งจัดขึน้ที่ซัปโปโรในปี1972	ยังเป็นสถานที่สอนกีฬาสกีจัมพ
อีกดวย	ในชวงที่ไมมีการจัดการแสดงหรือแขงขันกีฬา	ทานสามารถขึน้แชรลิฟทเพื่อขึน้ไปชมวิวตัวเมืองซัปโปโร
จากมุมสูงไดอีกดวย
ชวงบาย	
นําทานชม	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ตัวอาคารของโรงงานถูก

สรางขึน้ในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น้ีคือ	Shiroi	Koibito	ซึ่งมีความ
หมายวา	ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก	ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรักทาน	หรือวาซื้อเป็นของฝากติด



ไมติดมือกลับบานก็ได	นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได
นําทานผานชม	หอนาฬิกาโบราณ	อายุกวา	130	ปี	ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาไดเที่ยงตรงแมนยําในอดีตเคย

เป็นสถานศึกษาทางดานการเกษตรแหงเกาะฮอกไกโดใหทานไดถายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอยางใกลชิด
ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไวอยางดีเยี่ยม
นําทานผานชม	ตึกรัฐบาลเกา	ซึ่งไดรับฉายาวา	“วิหารอิฐแดง”	อายุรอยกวาปี	ในสมัยกอนอาคารน้ีถือเป็น

อาคารที่ทันสมัยแหงเดียวที่สูง	และมีความโออาหรูหราที่สุด	ปัจจุบันเหลือไวเพียงความวางเปลาแตยังคงเป็น
พิพิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศึกษา
นําทานเดินทางสู	ถนนทานุคิโคจิ	แหลงชอปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด	เดินทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟ

ใตดินได	ภายในแบงเป็นตรอก	7	ตรอก	มีสินคาใหไดเลือกมากมายหลากหลายชนิด	ทั้งเสื้อผา	รองเทา	กระเปา
เครื่องสําอางค	รานขายของที่ระลึก	รวมไปถึงรานอาหารและรานขนมมากมาย	รวมแลวกวา	200	รานคา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

จุดชมวิวโอคุรายามา	เป็นฐานเนินเขาที่จะขึน้ไปยังจุดชมวิว	เป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาวซัปโปโรสามารถขึน้ไปชมวิวไดโดยน่ังลิฟทเกาอี้	เพื่อ
ชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set

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

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง



(อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกแกการช็อปป้ิง)
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

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

	พักที่	T-MARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

ชวงเชา	-	ช่วงบาย	
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัย	ไมรวมคาใชจายในการเดินทางโดยไกดจะแนะนําการเดินทางอาทิเชน
-	สวนโอโดริ	(หรือ	“โอ-โด-หริ-โค-เอ็น”	ในภาษาญี่ป ุน	Koen	แปลวา	สวน)	เป็นสวนสาธารณะที่อยูใจ

กลางเมืองซัปโปโร	มีลักษณะแคบยาว	คือกวางแค	100	เมตร	แตยาวถึง	1.5	กม.	สวนน้ีมีความสําคัญและรูจัก
กันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลตาง	ๆ	ของเมือง	ที่เรารูจักกันดีที่สุดคือ	เทศกาลหิมะ	(Sapporo	Snow	Festival)
ในเดือนกุมภาพันธของทุกปี	และงานอื่น	ๆ	อีกมาก	เชน	เทศกาล	White	Illumination	ที่มีการประดับไฟอยาง
สวยงามในชวงคริสมาสต	เป็นตน	ฮอกไกโด	อันเป็นสถานที่ขึน้ชื่อเรื่องอาหารทะเล
-	JR	TOWER	เจอารทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับ	สถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็นทั้งหาง

สรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใชไฟ
ฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขายยา
และเครื่องสําอางอาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความ
สูง	160	เมตร	จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน	โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก	ยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลาง
เมืองติด	ๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไมแพ
ตรอกราเมนในยานซูซูกิโน
-	ถนนทานุคิโคจิ	แหลงชอปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด	เดินทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตดินได	ภายใน

แบงเป็นตรอก	7	ตรอก	มีสินคาใหไดเลือกมากมายหลากหลายชนิด	ทั้งเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค
รานขายของที่ระลึก	รวมไปถึงรานอาหารและรานขนมมากมาย	รวมแลวกวา	200	รานคา
-	หอนาฬิกาโบราณ	อายุกวา	130	ปี	ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาไดเที่ยงตรงแมนยําในอดีตเคยเป็นสถานศึกษา

ทางดานการเกษตรแหงเกาะฮอกไกโดใหทานไดถายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอยางใกลชิด	ภายในอาคารยังคง
รักษาสภาพไวอยางดีเยี่ยมผานชม	ตึกรัฐบาลเกา	ซึ่งไดรับฉายาวา	“วิหารอิฐแดง”	อายุรอยกวาปี	ในสมัยกอน
อาคารน้ีถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแหงเดียวที่สูง	และมีความโออาหรูหราที่สุด	ปัจจุบันเหลือไวเพียงความวางเปลา
แตยังคงเป็นพิพิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศึกษา
-	ตลาดปลานิโจ	แหลงอาหารทะเลสดของเมืองซัปโปโร	ซัปโปโรเป็นเมืองที่ใหญที่สุด	และเรียกไดวาเป็น

หัวใจของฮอกไกโดเลยทีเดียว	เพราะฉะน้ันจึงเป็นเมืองทองเที่ยวที่ขาดไปไมไดในโปรแกรมเที่ยวฮอกไกโด	ที่น่ีมี
“ตลาดปลานิโจ”	หรือเรียกเป็นภาษาญี่ป ุนวา	“Nijo	Ichiba”	เป็นตลาดเกาแกตั้งแตปี	ค.ศ.	1903	ตั้งอยูกลางเมือง
ซัปโปโร	ใกลกับหอสงโทรทัศน	ไมไกลจากริมแมน้ํา	Sosei	และอยูสุดปลายดานตะวันออกของยานชอปป้ิงถนน



อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น	เพื่อสะดวกในการทองเที่ยวของทาน
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

ทานุกิโกจิพอดี	โดยมีหลังคาจั่วสีฟาเขียวเป็นเอกลักษณ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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	T-MARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
สมควรแกเวลานําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	กรุงเทพมหานคร
09.55	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่HB7905	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	บริการอาหารกลองบนรถ

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน	30	ทานขึน้ไปถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง
ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน

การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุ

ไว	เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

ชําระคามัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท

ยังไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถทานละ	4,500	เยน	ตลอดทริป
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
คาธรรมเนียมวีซา
คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวีชอง

พิเศษของโรงแรม	เป็นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	4,500	เยน	/	ทาน	/	ทริป	(สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรและแตจะพอใจในการบริการ)



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญีป่ ุน)จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะ
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะ
ตองยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญี่ป ุนดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	เป็นตน)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญี่ป ุน	ทางบริษทัฯ	ไดมีการจัดเตรียมไวใหแลว

ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ป ุนดวย
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(กรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ าวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุน	จะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	ตองเป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ
กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ	เขา-ออก	โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ทั้งในปรเทศไทยและ

ประเทศญี่ป ุนอันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ
ก็ตามทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทน
บริษทัฯ

หมายเหตุ	:
1.	โรงแรมที่ญี่ป ุนหองคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน	3	ทาน	ทานอาจจะตองพักเป็นหองที่นอน

2	ทาน	และหองที่นอน	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และในกรณีที่พัก	2	ทาน	บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน	ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน	2	ทาน

2.	รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มี
เหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	เน่ืองจากบริษทัรถทัวร
ของญี่ป ุนสามารถใชรถได	12	ชั่วโมง	/	วัน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะ
เป็นสําคัญ

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจําที่

น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน


