


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองโจซังเคย	-
บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	โจซังเค	ณ	JOZANKEI
VIEW	HOTEL	หรือเทียบ
เทา	

2 สะพานฟุตะมิ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	คิ
โรโระ	สกีรีสอรท	-	ออนเซ็น

พักที่	อะไคงาวา	ณ	KIRORO
SKI	RESORT	หรือเทียบเทา	

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-
พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-
สวนโอโดริ	-	ทานูกิโคจิ

พักที่	ซัปโปโร	ณ	VESSLE
INN	NAKAJIMA	PARK	
SAPPORO	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 ตลาดปลานิโจ	ซับโปโร	-	เรราเอาทเลต	/	Rera	Outlet	-
สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง

7	เม.ย.	61	-	10	เม.ย.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿7,500

13	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿7,500



01.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ผูโดยสารขาออกชั้น	3	เคานเตอร	NOK	SCOOT
สายการบิน	NOK	SCOOT	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง	***
สายการบิน	NOK	SCOOT	ทําการบินดวยเครื่องบิน	BOEING	777-200	ทีน่ัง่แบบ	3-4-3	(415	ทีน่ัง่)	น้ํา
หนักกระเป าเดินทางขาไปและขากลับ	20	กก.	พรอมบริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทัง้ขาไป
และขากลับ	***
04.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเซ	โดย	สายการบิน	NOK	SCOOT	เที่ยวบินที่	XW	931

ชวงเทีย่ง
12.40	น.	ถึง	สนามบินชิโตเซ	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	และศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองโจซังเค	เป็นเมืองที่มีแหลงออนเซ็นขึน้ชื่อที่สุดในฮอกไกโด	เพราะไมไกลจากซัปโปโร

มีที่พักสวยงามทามกลางธรรมชาติ	โดยเฉพาะชวงใบไมเปลี่ยนสี	ผูคนจะนิยมไปเดินเขาชมธรรมชาติกันอยาง
คับขั้ง
นําทานเขาสูที่พัก	โจซังเค	ณ	JOZANKEI	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม	(บริการทานดวยบุฟเฟ ตขาปู!!)
นําทานสัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญี่ป ุน	หรือที่เรียกกันวา	การอาบออนเซ็น	ใหทานไดผอนคลายความ

เมื่อยลาจากการเดินทางและชาวญี่ป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรน้ันจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย

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

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองโจซังเกน้ีหางเพียงหน่ึงชั่วโมงจากซัปโปโร	เป็นเมืองขนาดเล็กแตดูอบอุน
นารัก	และสงบ	ที่สําคัญมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ป ุนอยูมาก	ออนเซ็นของ
เมืองโจซังเคย	ถือเป็นแหลงออนเซ็นชั้นแนวหนาของฮอกไกโดอีกเมืองหน่ึง	โจ
ซังเคออนเซ็น(Jozankei	Onsen)	ตั้งอยูในบริเวณอุทยานแหงชาติชิโกะซุ	โท
ยะ(Shikotsu-Toya	National	Park)	ระหวางหนาผาสูงกับแมน้ําโทโยฮิ
ระ(Toyohira	River)	ไดรับความนิยมจากชาวซัปโปโรเน่ืองจากเดินทางสะดวก
อยูหางไปประมาณ	1	ชั่วโมงเทาน้ันเอง	ออนเซ็นแหงน้ีไดรับการพัฒนา
มากกวาเมื่อออนเซ็นเล็กๆแหงอื่นในฮอกไกโด	น้ําพุรอนโจซังเค	ถูกคนพบเมื่อ



สายการบิน	NOK	SCOOT	ทําการบินดวยเครื่องบิน	BOEING	777-200	ทีน่ัง่แบบ	3-4-3	(415	ทีน่ัง่)	น้ํา
หนักกระเป าเดินทางขาไปและขากลับ	20	กก.	พรอมบริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทัง้ขาไป
และขากลับ	***
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

ปี	1866	ภายในเมืองมีโรงแรมเรียวกังกวา	12	แหง	รานอาหาร	และรานคา
ตางๆจัดไวใหนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน	คาอาบน้ําออนเซ็นจะอยูที่	500-
1,500	เยน	และยังมีบอแชเทาฟรีที่สามารถพบไดทั่วเมือง

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม	(บริการทานดวยบุฟเฟตขาปู!!)
	พักที่	โจซังเค	ณ	JOZANKEI	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทา	

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สะพานแขวนฟูตามิ	ซึ่งเป็นสะพานสีแดงสด	ถูกสรางเป็นทางขาม	แมน้ําโทโยฮิระ	ซึ่ง

ลอมรอบดวยธรรมชาติอยางแทจริง	สัมผัสความงดงามของสะพานสีแดงสดที่ทอดผานแมน้ําทามกลางขุนเขา
อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	ขึ้นสูยอดเขาอุสึ	เพื่อชมวิวทิวทัศนของ	ภูเขาโชวะ	ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการ

สั่นสะเทือนของผิวโลกในปี	1946	ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยูใน
ปัจจุบัน	ภูเขาโชวะอยูในการดูแลของรัฐบาลญี่ป ุน	ในฐานะเป็นอนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ
นอกจากน้ีบริเวณเชิงเขายังเป็น	ศูนยอนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาล	ซึ่งเป็นหมีพันธุที่หาไดยากในปัจจุบัน	จะพบ

แตในเกาะฮอกไกโด	เกาะซาคาริน	และหมูเกาะคูรินเทาน้ัน
นําทานเดินทางสู	KIRORO	SKI	RESORT	สนุกกับกิจกรรมทาลมหนาว	อิสระใหทานไดเลนเครื่องเลน	อาทิ	ส

โนวโมบิล,	สโนวลาฟติ้ง,	สโนวสเล็ต	ตามอัธยาศัยทามกลางบรรยากาศหิมะขาวโพลน	(คาอุปกรณและ
กิจกรรมภายใน	KIRORO	SKI	RESORT	ไมรวมในราคาทัวร)	(ปริมาณหิมะขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
นําทานเขาสูที่พัก	อะไคงาวา	ณ	KIRORO	SKI	RESORT	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม
นําทานสัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญี่ป ุน	การอาบออนเซ็น	ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาจากการเดิน

ทางและชาวญี่ป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรน้ันจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย	***



คาอุปกรณและกิจกรรมภายใน	KIRORO	SKI	RESORT	ไมรวมในราคาทัวร)	(ปริมาณหิมะขึน้อยูกับสภาพ
อากาศ
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สะพานสีแดงสด	ซึ่งเป็นสัญลักษณของหุบเขาโจซังแค	เป็นสะพานไมสีแดงยาว
ซึ่งเป็นจุดชม	ความงามของใบไมเปลี่ยนสีไดเป็นอยางดีอีกมุมหน่ึง	สะพาน
แขวนฟุตะมิที่ตั้งครอมแมน้ําโทโยะฮิระเป็นจุดที่ไมควรพลาดในชวงฤดูใบไม
เปลี่ยนสี	หนารอนมองจากสะพานลงไปยังที่อยูอาศัยของกัปปะที่มีสีเขียวเขม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa	Village)	ใกลเมืองโอตารุ	สามารถเดิน
ทางจากเมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ	ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆ
รีสอรทจะเป็นสถานที่เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี	เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปง
ฝ ุน	ลอมรอบดวยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของโรงแรม
	พักที่	อะไคงาวา	ณ	KIRORO	SKI	RESORT	หรือเทียบเทา	

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	โอตารุ	(เมืองโรแมนติค)	ที่ควบคูไปกับความเกาแกและความสําคัญทางประวัติศาสตร

แวะชม	คลองโอตารุ	ที่มีความยาว	1,140	เมตร	และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ	ซึ่งในสมัยกอนประมาณ	ค.ศ.	1920	ที่
ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟ่ืองฟู	คลองแหงน้ีไดถูกใชเป็นเสนทางในการขนสงสินคาจากคลังสินคาใน
ตัวเมืองโอตารุ	ออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน	พรอมถายรูปตามอัธยาศัย	กับอาคารเกาแกริม
คลองและวิวทิวทัศนที่สวยงาม
ไดเวลาอันสมควรพาทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	ที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน

นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที
นําทานสู	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	อาคารเกาแกสองชั้นที่ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	แตโครงสราง

ภายในทําดวยไม	พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี	1910	ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกาแกและควร
คาแกการอนุรักษใหเป็นสมบัติของชาติ

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานถายรูปกับ	หอนาฬิกา	ซึ่งมีความเกาแกมากจนไดกลายเป็นสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีก

แหงหน่ึง	สรางตั้งแต	พ.ศ.	2421	อาคารแรกเริ่มเดิมทีใชเป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด	กอนจะ
เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน	แลวสรางหอนาฬิกาและ	มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแตปี	พ.ศ.
2424	จนถึงปัจจุบันน้ีก็ยังบอกเวลาไดอยางเที่ยงตรง	ดวยความเกาแกอยูคูกับเมืองซัปโปโรมานาน	จึงไดรับการ
ขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของชาติ
นําทานชม	ทําเนียบรัฐบาลเกา	เป็นอาคารสไตลนีโอบารอคอเมริกาที่สรางดวยอิฐสีแดงทั้งหลัง	โดยลอก

แบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส	สหรัฐอเมริกา	โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา	2.5	ลาน
กอน	ตึกแดงหลังน้ีใชเป็นที่ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตปี	พ.ศ.	2429	และใชตอเน่ืองยาวมานานถึง	80	ปี	กอนที่
จะยายไปที่ทําการหลังใหม	ดวยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหง	อาคาร
หลังน้ีจึงไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปี	พ.ศ.	2512
นําทานเดินทางสู	โอโดริปารค	ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียง	และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่สุดกลางใจกรุง

ซัปโปโร	ฤดูรอน	=>	ใชเป็นที่จัด	งานแสดงดอกไม	สําหรับ	ฤดูหนาว	ใชเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะอันยิ่ง
ใหญ	มีการแกะสลักน้ําแข็งประติมากรรมชิ้นใหญนับเป็นเวทีที่ใหญที่สุด	บนเกาะฮอกไกโด	และโดยรอบบริเวณ
มีหางรานจําหนายสินคามากมายหลากสไตล
นําทานสู	ยานทานูกิโคจิ	ถนนชอปป้ิงเกาแกของเมืองซัปโปโร	อายุกวา	140	ปีตลอดถนนจะมีรานคาตางๆ

เรียงรายกันไปสองขางทาง	ทั้งรานขายของสด	รานกิน	รานขายของที่ระลึกรวมแลวกวา	200	ราน
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคามากมายตามอัธยาศัย	อาทิ	เครื่องใชไฟฟา	นาฬิกา	เกมส	กลองถายรูป	เสื้อผา

สินคาแบรนดเนม	เครื่องสําอางค	เป็นตน

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***
นําทานเขาสูที่พัก	ซัปโปโร	ณ	VESSLE	INN	NAKAJIMA	PARK	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา(ชื่อ
โรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	พักที่	ซัปโปโร	ณ	VESSLE	INN	NAKAJIMA	PARK		SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา



***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ตลาดปลานิโจ	ตลาดคาสงอาหารทะเลที่ใหญและคึกคักประจําเมืองซัปโปโร	ซึ่งเปิดมาเป็นระยะ

เวลายาวนานตั้งแตปีเมจิที่	36	(1904)	อิสระใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอาหารทะเลสดๆ	จากทะเล	อาทิ	ปูขน	ของ
ดังประจําเมืองซัปโปโร	หอยเชลลสดๆ	กุงและปลาตางๆ	มากมายเรียงรายใหทานเลือกซื้อ	นอกจากน้ันทานยัง
สามารถลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ	ที่นําไปเป็นซูชิ	หรือซาชิมิ	ที่สามารถปรุงแตงไดอยางกลมกลอมตามอัธยาศัย
นําทานชอปป้ิงที่	เรยรา	เอาทเล็ต	ซึ่งถือเป็นแหลงเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผาแฟชั่นของเมือง	ภายในแบงออก

เป็นรานคาตางๆมากมาย	มีสินคาหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา	อาทิ	เสื้อผา	เครื่องแตงกาย
รองเทา	กระเปา	นาฬิกา	จากหลากหลาย	เชน	ADIDAS,	NIKE,	CASIO,	TIMBERLAND,	GAP,	DIESEL,
BENETTON,	GUCCI,	เป็นตน	อีกทั้งยังมีสินคาเครื่องมือเครื่องใช	ตุกตานารักๆ	และของเลนนานาชนิด	ใหทาน
ไดเลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***
สมควรแกเวลา	กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อกลับ

กรุงเทพฯ
14.00	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW	932

19.05	น.	ถึง	สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเอาทเล็ตขนาดใหญที่ตั้งอยูในเขตเมืองชิโตเซ	ซึ่งภายในบริเวณมีบริการ
Wifiฟรี	แถมจุดดึงดูดอีกอยางคือ	รานคาหลายรานๆน้ันอนุญาติใหนําสัตวเลยง
เขาราน	เป็นแหลงชอปป้ิงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด	มีสินคา
แบรนดตางๆ	จําหนายเสื้อผาผูหญิง	ผูชาย	เด็ก	กระเปา	รองเทา	และมีราน
อาหารใหเลือกมากมาย	แถมยังใชWI-FI	ฟรีไดในทั่วพื้นที่อีกดวย	เอาทเล็ต
แหงน้ีตั้งอยูใกลกับสนามบินเพียง	1	สถานีรถไฟ	หรือจะน่ังรถบัสที่บริการรับ
สงฟรีก็ไดเชนกัน

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

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



การเดินทางแตละครั้งตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	30	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การยกเลิกไฟทหรือการ

ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราตาง

ประเทศ	และหรือจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ

เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึน้อยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	3	วัน	หลังจากสํารองที่น่ัง
กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	30	วันทําการ

คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	20	กิโลกรัม
***	กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดทีน่ัง่,	ซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่,	ซื้ออาหารเพิม่หรือบริการตางๆ

เพิม่เติม	กรุณาติดตอพนักงานขายทีดู่แลทานโดยตรง	***
คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ	(หอง

ทริปเป้ิลโรงแรมที่ญี่ป ุนสวนใหญจะเป็นสองเตียงเดี่ยว	+	หน่ึงเตียงเสริม**	กรณีโรงแรมไมมีหองทริปเป้ิลใหบริการ
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักใหทานเป็น	หน่ึงทวิน	หองสองเตียงเดี่ยว	+	หน่ึงซิงเกิ้ล	หองหน่ึงเตียงเดี่ยว	โดย
ไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม)
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท	(ตามเงื่อนไข

กรมธรรมเป็นผูกําหนด)	**	ไมรวมประกันสุขภาพ	**

คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
คาธรรมเนียมวีซาชั่วคราวเขาประเทศญี่ป ุน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก,	คนขับรถ	1,200	บาท/คน/ทริป

****รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย****(เอกสารที่ทานจะตองใชใน



การพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ

ญีป่ ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	ดังตอไปน้ี
1.	สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	เชน	เงินสด	หรือ

บัตรเครติด

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดานมาตราการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย	3

หนา
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกัน
ระหวางทานและบริษทัฯ	ดังน้ันหากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทัถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขของบริษทัฯเป็นที่เรียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง	***
การบริการของรถบัสนําเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใชรถที่ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	–	12

ชั่วโมงเทาน้ัน	อาทิเชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)	การใหบริการในแตละวัน
มิอาจเพิ่มเวลาการใชรถบัสได	ทั้งน้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับ
สภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
กรณีการเดินทางที่บริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเที่ยวบินเหมาลํา

CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		


