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สนามบินดอนเมือง

2

สนามบินชิโตเซะ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจาฮอกไกโด - ตึก
รัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนสัตวอา
ซาฮิยามา

พักที่ โรงแรม SOUNKAKU
GRAND HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

3

นํ้ าตกกิงกะและนํ้ าตกริวเซย - สวนคะมิยูเบทสึ - อิออน - ชิบะ
ซากุระ

ที่พัก SMILE HOTEL
ASAHIKAWA HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ดิวตี้ฟรี เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑเครื่องแกว - บุฟเฟตปูยักษ

ที่พัก โรงแรม APA HOTEL
&amp; RESORT
SAPPORO หรือระดับเทียบ
เทา

5

อิสระทองเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

พักที่ โรงแรม APA HOTEL
&amp; RESORT
SAPPORO หรือระดับเทียบ
เทา

6

สนามบินชิโตเซะ - สนามบินดอนเมือง

4

24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61

฿37,999
฿35,999

฿37,999 ฿35,999

฿37,999 ฿35,999

฿8,000

ชวงดึก
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เคานเตอร
4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน
23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน โดยเทีย
่ วบินที่ XJ620

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี

ชวงเชา
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองของประเทศญี่ปุนแลว
นําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยกลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุน ผัง
เมืองซัปโปโรมีลักษณะคลายตารางหมากรุกซึ่งแตกตางจากบรรดาหมูบานและเมืองทั่วไปในญี่ปุนซึ่งไดรับคํา
แนะนําและพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผาตามพื้นฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา
นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สรางตั้งแตปี 1871 ซึ่งแต
เดิมศาลเจานี้ มีช่ อ
ื วาศาลเจาซัปโปโร และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันวาเป็ นที่
สถิตของเทพเจาโยฮะชิระ ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปั กษรักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแตยุคบุกเบิกดิน
แดนแหงนี้ ดังนั้นคนทองถิ่นจึงนิ ยมไปสักการะไมขาดสาย เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ
ชวงบาย
นําทานชมดานนอกของ ทําเนี ยบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตลนีโอ
บาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเป็ นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ ผานการใช
งานมายาวนานกวา 80 ปี แตความงดงามที่เห็นนั้นไดรับการบูรณะ
นําทานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาที่เกาแกและเป็ นอีกสัญลักษณท่ส
ี ําคัญของเมืองซัปโปโรอีก
แหงหนึ่ ง สรางตั้งแตปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเป็ น
หอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกา
แกท่อ
ี ยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน
้ ทะเบียน ใหเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ งของ
ญี่ปุน
นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิกาวา นําทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรับความนิ ยมมากที่สุดใน
ญี่ปุน ซึ่งในแตละปี จะมีผูเขาชมความน ารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตว
ทั่ว ๆ ไปถึงกวาปี ละ 3 ลานคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงนี้ ไดมีแนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูท่แ
ี ท
จริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตัง
แสนรู

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญท่ส
ี ุดในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็ นอันดับ 5 ของญี่ปุน แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ี จะมี
การจัดเทศกาลนํ้าแข็งที่ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุนโดยทุกๆปี จะมีนักแกะสลักนํ้าแข็ง
ฝี มือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝี ไมลายมือใหไดเห็นกัน

ศาลเจาฮอกไกโด เป็ นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวา
เป็ นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
นี้ จึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ น
ื ที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาดใหญแหงหนึ่ งในไมก่ี
อาคารของญี่ปุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย อาคารแหงนี้ เคยเป็ นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึน
้ จากไม ตั้งอยู
ในเขตจูโอ เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็ นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหนึ่ ง ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองนี้ ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

เป็ นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด บรรดาสัตวท่อ
ี ยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็ นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิ ดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็ นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็ นที่ระลึก
บริการอาหารคํ่ า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
นําทานชมความงามของ นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของ
นํ้าตกที่จัดไดวาเป็ นวิวธรรมชาติท่ส
ี วยที่สุดติดหนึ่ งในรอยของญี่ปุน นํ้าตกทั้งสองแหงนี้ มีตนนํ้าอยูในเขตภูเขา
โซอุนเคียว สวนในชวงฤดูหนาวนํ้าตกทั้งสองแหงนี้ จะแข็งตัวกลายเป็ นนํ้าแข็ง
นําทาน ชมทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) แหงเมืองทาคิโนอูเอะตั้งอยูในเขตอาชิ
บาริบนเกาะ ฮอกไกโด ที่น่ี เริ่มปลูกพิงคมอสสมาตั้งแตปี 1957 โดยเป็ นการรวมมือของชุมชนเพื่อสรางจุดขายใน
การทองเที่ยวบนพื้นที่ 100,000 ตารางเมตรของทุง แหงนี้ นอกจากจะมีดอกพิงคมอสที่บานสะพรั่งเต็มทองทุง
เหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือนพฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถุนายนของทุกปี แลว ที่น่ี ก็ยังรายลอม
ชวงบาย
นําทานเดินทางสู สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)ชมความงามของดอกทิวลิปมาก
สีสัน กวา 120 เฉดสี ไมตํ่ากวา 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝั่ งทะ
เลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพรอมตอนรับการมาเยือนของนักทองเที่ยวจากแดนไกล สวนทิวลิปแหงนี้ เกิด
จากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ที่จะนําดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแลนดมาปลูกเพื่อเป็ นสินคาสง
ออก พวกเขาไดขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็ นพื้นที่กวางขวางและสามารถดึงดูดสายตาผูท่ส
ี ัญจรไปมาบน
ทางหลวงได
นําทานชอปปิ้ งยังหางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน ใหทานไดซ้ อ
ื ของฝากมากมายหลากหลายชนิ ด อาทิเชน
ขนมชนิ ดตางๆ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํ้าตกริวเซ และนํ้าตกกิงกะ นํ้าตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็ น
ริ้วสวยงาม นํ้าตกทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย นํ้าตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกวาเป็ น “นํ้าตกแหงดาวตก” เพราะสายนํ้าเสน
ใหญไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก เคียงคูกับ
นํ้าตกกิงกะ หรือ “นํ้าตกแหงแมน้ ําสีเงิน” ที่ในฤดูรอนจะเห็นสายนํ้าเป็ นริ้ว
เล็กๆ ไขวกันไปมา แลดูชดชอย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึน
้ ในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือน
มิถุนายนของทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุ
จะมีรูปรางและสีสันที่แตกตางกัน เมื่อนํามาจัดแตงเป็ นสวนชิบะซากุระขนาด
ใหญ จะเห็นเป็ นทุงดอกไมสีแดง สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไป
อยางงดงาม และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจจะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวด
ความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

เป็ นสวนดอกไมขนาดฝหยท่ข
ี น
ึ้ ชื่อเรื่องดอกทิวลิป และจะบานเต็มที่ปะมาณ
เดือนพฤษภาคม ตั้งอยูในเมืองคามิยูเบ็ทสึ

เป็ นอีกหนึ่ งสาขาของหางอีออน ที่ใหคนเขามาเลือกซื้อขอนานาชนิ ด ที่ต้งั อยู
บนเกาะ Hokkaido

ที่พัก SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่ า ตามอัธยาศัย

ชวงเชา
นําทานเดินทางสู โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบานอิชิยะซึ่งเป็ นแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของ
ญี่ปุน ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(ShIroi Koibito)
ซึ่งเป็ นช็อกโกแลตที่ขน
ึ้ ชื่อที่สุดของที่น่ี เลยทีเดียว หรือเดินถายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแตง
ดวยสวนดอกไมสวยงาม
ชวงบาย
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็ นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตงของ
บานเรือนนั้น สวนใหญไดถูกออกแบบเป็ นสไตลตะวันตกเนื่ องจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการ
ทําการคาระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ
คลองโอตารุ อันสวยงามน าประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่เกิดขึน
้ จากการถมทะเล สรางเสร็จเมื่อปี ค.ศ.
1923 เพื่อเป็ นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหนึ่ งเป็ นถนน
สําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเป็ น
รานอาหาร รานขายของที่ระลึกนั่นเอง
นําทานชมพิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป าแกวดวยเทคนิ คในแบบตางๆ จึงทําใหเครื่องแกวที่ออกมามี
รูปแบบและสีท่แ
ี ตกตางกัน
นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน
้ มาเป็ นที่ระลึกหรือเป็ นของฝากใหคนรักไดอีกดวย จากนั้นนําทานชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหาร
เสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ี รานคาปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหทานชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โรงงานสุดน ารัก ที่ตอบสนองความฝั นของเด็กๆ มาที่น่ี คุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม โดยมีเสนทางการเดินชม ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ ก็จะใหท้งั ความ
รู และความเพลิดเพลินไปดวย นอกจากนี้ ยังมีคาเฟ รานขายของฝาก และสวน
สวยๆ ใหน่ังเลนดวย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองทาเล็กๆติดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็ น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

ปั จจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน
้ ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกนี้ นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม
หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ที่น่ี เป็ นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก 3 ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน
้ จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ี ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมา
เป็ นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ม
ี ีอายุรอยกวาปี ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี ที่น่ี เป็ นศูนยช็อปปิ้ งปลอดภาษีแหงแรกของญี่ปุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูท่เี ดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ มีสินคาประมาณ 4,000-5000
รายการใหเลือกสรร อาทิ เครื่องสําอางค นํ้าหอม นาฬิกา กระเป า ไวน และ
สปิ ริต และยังมี DFS แกลอเรีย โอกินาวา (DFS Galleria Okinawa) ที่เปิ ดในปี
2005 ใหเขาชมดวย ตั้งอยูท่ย
ี านชินโตชิน เมืองนาฮา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอ่ม
ิ
อรอยกันแบบไมอ้น
ั

บริการอาหารคํ่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ ตปิ้งยางปู 3 ชนิ ด และอาหารทะเลนานาชนิ ด อาทิเชน ปูซู
ไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ
ที่พัก โรงแรม APA HOTEL &amp; RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา - ชวงบาย
อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปิ้ ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดิน
ทาง อาทิ ...

- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เป็ นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานี เจอาร ซัปโปโร เป็ น
ทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหน ายกลองดิจิตอล, เครื่อง
ใชไฟฟ าและอิเล็คทรอนิ คส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI
ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ช
ี ้น
ั 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ
ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนื อเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะ
ยามคํ่ าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้งั อยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุด
กลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ช้น
ั 10 เป็ นศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตัว
๋ ขึน
้ จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
- ตลาดปลานิ โจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญท่ส
ี ุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงนี้ สรางขึน
้ เมื่อปี ค.ศ. 1903
และตลาดแหงนี้ รูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจาก
ทะเลแถบนี้ ท้งั สิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีท้งั นักทองเที่ยว
ในประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ที่น่ี ยังขึน
้ ชื่อเรื่อง ไขหอยเมนและ
ไขปลาแซลมอน
- ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลงมาทางใตของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคํ่ าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป ายไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ต้งั อยูในยานแหงนี้ นอกจากนั้นยังเป็ นแหลงชอป
ปิ้ ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิ ยมมา ณ สถานที่แหงนี

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอป
ปิ้ งไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอาร
ทาวเวอร เป็ นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานี เจอาร ซัปโปโร เป็ น
ทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูท่ช
ี ้น
ั 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนื อเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่ าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้งั อยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่
ชั้น 10 เป็ นศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไม
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตัว
๋ ขึน
้ จุดชมวิวราคาประมาณ 7001000 เยน)
พักที่ โรงแรม APA HOTEL &amp; RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเทา
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่ าตามอัธยาศัย

ชวงเชา
นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
09.55 น. เหินฟ ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เทีย
่ วบินที่ XJ621
ชวงบาย
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญท่ส
ี ุดในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี

1. ทัวรน้ี สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรน้ี เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษท
ั จะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ม
ี ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ
อยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่จ
ี ะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษท
ั กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จ
ี ะให
บริการตอไป
4. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลข
ที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว
๋ เครื่องบิน ในกรณีท่น
ี ักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษท
ั พรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษท
ั จะคํานึ งถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึน
้ ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษท
ั เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็ นตน
7. อัตราคาบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษท
ั เสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน
้ ในกรณีท่ม
ี ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ คาตัว
๋ เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษท
ั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษท
ั เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษท
ั กํากับเทานั้น
9.การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน
้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษท
ั ฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษท
ั ดังนี้ วัน
จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษท่ร
ี ัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษท
ั

คาตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้าหนักกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ

คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 2500 เยน /ทริป/ตอทาน
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงค
จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ท
ี างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 2,500 เยน/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว
๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัด
เตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

1. ตัว
๋ เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
2. ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษแลว
3. ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึน
้ เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ท
ี ํามาจากพืช และเนื้ อสัตวทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข
เนื้ อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1. กรณีท่น
ี ักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึ่ ง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษท
ั ไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการ
จอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอ
 ยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ี
วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอ
 ยกวา 45 วัน
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอ
 ยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษท
ั จะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว
๋
เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษท
ั ดังนี้ วัน
จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษท่ร
ี ัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษท
ั
5. ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

