


1 สนามบินสุวรรณภูมิ -

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ฮอกไกโด	-	โดราเอมอน	วาคุวาคุ	สกายพารค	-	พิพิธภัณฑ
น้ําแข็ง	/	ไอซพาวิเลียน	-	น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย	-	ออนเซน

HOTEL
TAISETSU

3 บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	สวนดอกไมชิจิคุ	-	โทมิตะฟารม	-	ออนเซน
GATEAUX
KINGDOM
HOTEL

4 เนินแหงพระพุทธเจา	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	สวนผล
ไมที่ใหญที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

SAPPORO
HOTEL

5 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-	ตึก
รัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ทานูกิโคจิ

SAPPORO
HOTEL

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ -

18	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿59,900 ฿56,900 ฿51,900 ฿8,900



คํ่า

20.00	น.	นัดหมายพบกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคาเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่
บริการชวยโหลดสัมภาระและกระเปาเดินทาง

23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเซะ	ประเทศญี่ป ุนดวย	เทีย่วบิน	TG	670	สายการบินไทย	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

08.30	น.	ถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	โดยปลอดภัยนําทานเดินทางสู	ชิเรโตโกะ
นําทานสู	โดราเอมอนสกายพารค	ใหทานไดอิสระกับการถายรูปกับเหลาการตูนที่ทานชื่นชอบพรอมทั้งได

พิศวงไปกับภาพถาย	3	มิติ	หรือหองภาพลวงตา	ฉากน่ังไทมแมชชีนที่จะทานใหทุกทานเสมือนเป็นสวนหน่ึงของ
การตูนโดราเอมอน	และกอนออกประตูทานจะไดพบกับเจาหุนยนตโดราเอมอนทีมารอถายรูปกับเหลานักทอง
เที่ยว	อีกทั้งยังมีโซนขายของที่ระลึกเกี่ยวกับโดราเอมอนอีกมากมาย

บาย

รับประทาน	อาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารญีป่ ุน
นําทานชม	ศิลปะบนนาขาว	เริ่มมีในญี่ป ุนมาตั้งแตปี	1993	คือการวาดภาพโดยการใชนาขาวแทนผืนผาหรือ

กระดาษใชพันธุขาวแตละชนิดแทนสีตางๆ	และมีชาวนาจากแตละทองถิ่นน้ันๆ	เป็นพูกัน	รวมแรงรวมใจกันเป็น
อันหน่ึงอันเดียวเพื่อสรรคสรางผลงาน	จนกลายเป็นภาพวาดขนาดใหญและมีความสวยงาม	และเป็นตัวชวยใน
การดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนอีกดวย
นําทานชม	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ	นอกจากน้ีภายในถํ้ายังมีความสวยงาม
ของหิมะที่เหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย	ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ	-41	องศาเซลเซียส	
นําทานชม	น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ	เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตกที่จัดไดวา

เป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในรอยของญี่ป ุน	น้ําตกทั้งสองแหงน้ีมีตนน้ําอยูในเขตภูเขาโซอุนเคียว

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น	ณ	โรงแรม



นําทาน	แชออนเซน	ผอนคลายความเมื่อยลา	ตามอัธยาศัย
เขาพัก	ณ	โรงแรม	HOTEL	TAISETSU	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

ตั้งอยูในสนามบินชิโตเซะ	ดานในมีรานขนม	รานของฝาก	รานหนังสือ	เป็น
เมืองจําลองของโดราเอมอนและเหลาผองเพื่อน	ราวกับไปอยูในโลกของโดรา
เอมอนจริงๆ	มี	2	โซน	ทั้งโซนที่เขาฟรี	และเสียตัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เมื่อเขาไปขางในจะพบทางเดินที่เป็นอุโมงคน้ําแข็ง	ซึ่งจะแตกตางจาก
พิพิธภัณฑเกล็ดหิมะที่อะซาฮิกาวา	ดานในจะเป็นเหมือนถํ้าน้ําแข็งบางจุดเป็น
เหมือนหินงอกหินยอย	พรอมทั้งมีการจัดแสงสีตางๆ	ภายในสวนน้ีอุณหภูมิจะ
อยูที่	-20	องศา	แตถาอยากไดความทาทายจะมีถํ้าเล็กๆ	เมื่อเขาไปกดป ุม	ก็จะ
ไดสัมผัสกับอุณหภูมิที่	-40	องศาไดในทันที	ไฮไลทที่น่ีคือ	คลิโอเน	(Clione)
สัตวทะเลที่ไดรับฉายาวา	"นางฟาเทวดาตัวจิว๋แหงทะเลน้ําแข็ง"

น้ําตกริวเซ	และน้ําตกกิงกะ	น้ําตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็น
ริ้วสวยงาม	น้ําตกทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง	300	เมตร	สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย	น้ําตกริวเซ	ซึ่งถูกเรียกวาเป็น	“น้ําตกแหงดาวตก”	เพราะสายน้ําเสน
ใหญไหลลงมาจากซอกผา	เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก	เคียงคูกับ
น้ําตกกิงกะ	หรือ	“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน”	ที่ในฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเป็นริ้ว
เล็กๆ	ไขวกันไปมา	แลดูชดชอย



	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	HOTEL	TAISETSU

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทาน	อาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	บอน้ําสีฟ า	หรือ	BLUE	POND	บอน้ําสีฟาที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสรางเขื่อนเพื่อไม

ใหโคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ	Tokachi	เมื่อปี	ค.ศ.1988	ไหลเขาสูเมืองโดยที่กนบอน้ําแหงน้ีจะ
มีแรธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทําใหมีสีฟาหรือเขียวมรกตสดใส

บาย

รับประทาน	อาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารญีป่ ุน	[ทานเมลอนชื่อดังแหงเมืองยูบาริแบบไมอัน้!!!!]

นําทานสู่	สวนดอกไมชิคิไซ	หรือ	เนินดอกไม	4	ฤดู	ที่มีโรลคุงและโรลจังหุนฟางขนาดใหญเป็นสัญลักษณ
ของสวนแหงน้ี	คอยตอนรับนักทองเที่ยวใหทานไดเพลิดเพลินชมดอกไมนานาพันธุ	รวมถึงดอกลาเวนเดอรและ
ทุงดอกไมหลากสี	ที่น่ีไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามที่สุดแหงหน่ึงใน	
นําทานสู	โทมิตะฟารม	ซึ่งเป็นสถานที่บุกเบิกการปลูกดอกลาเวนเดอรและดอกไมสารพัดชนิดหลากหลาย
สีสัน	และพบกับความงามของเหลามวลดอกไมที่แขงกันอวดสีสันจนเปรียบเหมือนพรมหลากสีที่พรอมกันเบง
บานในฤดูรอนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถายรูปเป็นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม

คํ่า

รับประทาน	อาหารเย็น	ณ	หองอาหารในโรงแรม
เขาพัก	ณ	โรงแรม	GATEAUX	KINGDOM	HOTEL	แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	ทานเมลอนชื่อดังแหงเมืองยูบาริแบบไมอั้น



สวนสวยติดอันดับตนๆของฮอกไกโด	สวนน้ีเป็นของคุณยายชื่อ	อะคิโยะ	ชิจิคุ	ที่
ลงมือปลูกดวยตนเองจากที่ดินรกราง	จนกลายเป็นสวนสวย	ที่น่ีจะปลูกแบบ
ธรรมชาติ	ใชสายพันธ	และชนิดที่เหมาะสมกับสภาพอากาศสลับสับเปลี่ยนกัน
ไปตามฤดูกาล	นอกจากน้ีสวนของคุณยายยังมีรานขายขนม	เครื่องดื่ม	และ
ของที่ระลึกตางๆ	รวมถึงดอกไม	ใหนักทองเที่ยวซื้อกลับบานไดดวย	อิสระให
ทานไดเดิยชมพรรณไมตางๆกันตามอัธยาศัย

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	GATEAUX	KINGDOM	HOTEL

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทาน	อาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เนินแหงพระพุทธเจา	(Hill	of	the	Buddha)	ถือวาเป็นผลงานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทา

ดาโอะ	อันโดะ	สถาปนิกชาวญี่ป ุนโดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง	13.5
เมตรและมีน้ําหนัก	1500	ตัน	พื้นที่ที่ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง	อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม	โดย
เฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะสามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา	150,000	ตนลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป	ซึ่ง
เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหวางสถาปัตยกรรมที่มนุษยสรางขึน้กับความงดงามจากธรรมชาติ

บาย

รับประทาน	อาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารญีป่ ุน
นําทานชม	หุบเขาจิโกคุดานิ	หรือเรียกอีกอยางวา	“หุบเขานรก”	แหงเมืองโนโบริเบตสึ	ที่เรียกวาหุบเขา

นรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะ
ทองแดงที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา	และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะ
ฮอกไกโด
นําทาน	นัง่กระเชาอุสุซัง	เพื่อชม	ภูเขาไฟโชวะซินซัง	ภูเขาไฟเกิดใหมประมาณปี	ค.ศ.1944	-1945

ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี	1946	ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	จนกลายมา



เป็นภูเขาโชวะ	ดังที่เห็นอยูปัจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น	“อนุสรณทางธรรมชาติแหง
พิเศษ“

นําทานชม	ฟารมเชอรี	่เพื่อสัมผัสและลิ้มรสลูกเชอรี่สีแดงที่สามารถเก็บและกินสด	ๆ	กับมือไดแบบไมอั้น
อยางเต็มอิ่มและสามารถซื้อกลับไปเป็นขอฝากไดอีกดวย

คํ่า

รับประทาน	อาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	(เมนูอาหารทะเลป้ิงยาง	รานนันดะชื่อดัง)
เขาพัก	ณ	โรงแรม	SAPPORO	HOTEL

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ป ุน	ถือวาเป็นผลงานการ
สรางชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ	อันโดะ(Tadao	Ando)	สถาปนิกชาวญี่ป ุน
เจาของรางวัลพริตซเกอรที่ถือวาที่สุดรางวัลของสถาปนิก	โดยมีลักษณะเป็น
เนินเขาลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง	13.5	เมตรและมีน้ําหนัก
1500	ตัน	พื้นที่ที่ลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง	อีกทั้งรายลอมดวยธรรมชาติอัน
งดงาม	โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะสามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา
150,000	ตนลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป	ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหวาง
สถาปัตยกรรมที่มนุษยสรางขึน้กับความงดงามจากธรรมชาติ	มองดูแลว
ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูไดเฉพาะที่น่ีเทาน้ัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

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

กวา	30	ชนิดของเชอรรี่	รอใหคุณมาสัมผัส	และเก็บมัน	ในโดมกันฝนขนาด
ใหญยักษ	เพลินเพลินกับการเก็บผลไมไดโดยไมตองกังวลกับสภาพอากาศ..
By	Trippino	Staff→	Ashibetsu	น่ีเคามี	Ohashi	cherry	farm	ใหเราเขาไปเก็บ
เชอรี่ได	ราคาผูใหญคนละ	1300	เยน	สามารถเขาไปเก็บเชอรี่กินไดจากตน
สดๆเลย	ละชวงน้ีมีอีกโซนใหเขาไปเก็บไดในราคา	2800	เยน	จะอรอยแคไหน
นะ	เราก็ไมไดมีโอกาสเขาไปลอง	แตเอาเป็นวา	แคฟารมเชอรี่โซน	1300	เยนก็
หวานอรอยแลวละครับ	สวนใครอยากเก็บกลับบานเคามีตะกราใหครับ	เก็บมา
เต็มตะกราเอากลับบานไดในราคา	2000	เยน	วิธีเก็บนะครับ	ถาจะเก็บกินจาก
ตนก็เด็ดมาทั้งลูกไดเลย	แตถาจะนํากลับบาน	เคาแนะนําใหเหลือขั้วเก็บไว
ดวย	จะทําใหเก็บไดนานกวาจา

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูอาหารทะเลป้ิงยาง	รานนันดะชื่อดัง



	SAPPORO	HOTEL

เชา

รับประทาน	อาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	คลองโอตารุ	ที่มีความยาว	1,140	เมตร	และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ	ในสมัยกอนประมาณ	ค.ศ.1920

ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือบริเวณปากอาว	ซึ่งในยามคํ่าคืนคลองแหงน้ีไดรับคําขนานนามวาเป็น
จุดที่โรแมนติกที่สุด
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	อาคารเกาแกสองชั้น	ที่ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	แตโครงสราง

ภายในทําดวยไม	พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี	1910	ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกาแกและควร
แกการอนุรักษใหเป็นสมบัติของชาติ
นําทานชม	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน	นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มี

เสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที	เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่แคนาดา

บาย

รับประทาน	อาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารญีป่ ุน
นําทานสู	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	หรือ	อะคะเร็งกะ	(Akarenga)	ในภาษาญี่ป ุนแปลวาอิฐสีแดง

ทําเนียบแหงน้ีเริ่มกอสรางเมื่อปีค.ศ.	1888	ทําเนียบแหงน้ีสรางจากอิฐจํานวนกวา	2.5	ลานเป็นอาคารในสไตลนี
โอบาร็อคอเมริกา	โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส	ประเทศสหรัฐอเมริกา
นําทานผานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสัญลักษณของเมืองซัปโปโร	อาคารของหอนาฬิกาสรางขึน้ตนสมัย

พัฒนาซัปโปโร	ในปี	1878	ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตันปัจจุบันน้ีหอนาฬิกาแหงน้ี	กลายเป็นพิพิธภัณฑ
ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตรของสิ่งกอสราง	ชั้น	1	จะเกี่ยวกับซัปโปโร	สวนชั้น	2	จะจัดแสดงเกี่ยวกับนาฬิกา
และหองโถงสําหรับทําพิธีการตางๆที่กวางขวาง
อิสระทานชอปป้ิง	ยานทานุกิโคจิ	แหลงที่ตั้งของหางสรรพ	สินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิง

ไดจุใจ	เชน	ราน	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขาย
เสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขายยาและเครื่องสําอาง

คํ่า

อิสระรับประทาน	อาหารคํ่า	ณ	ตามอัธยาศัย
เขาพัก	ณ	โรงแรม	SAPPORO	HOTEL

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ



อิสระรับประทาน	อาหารคํ่า	ณ	ตามอัธยาศัย

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

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

	SAPPORO	HOTEL



เชา

รับประทาน	อาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
10.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวย	เทีย่วบิน	TG	671	สายการบินไทย
15.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทั	โดโซะ	จํากัด	ดําเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนําเที่ยว	ทุกเสนทางทุกสถานที่ทองเที่ยวที่นําเสนอใน
รายการทัวรไดวางเสนทางไวลวงหนาตามฤดูกาลและความเหมาะสม	โดยใชขอมูลสถิติของปีกอน	ๆ	และขอมูลจาก
องคการสงเสริมการทองเที่ยวประเทศญี่ป ุนมาอางอิง	แตจะไมสามารถชี้วัดไดวาสภาพภูมิอากาศแตละปีจะเหมือน
เดิมหรือเปลี่ยนแปลง	บางเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแตละภูมิภาคสงผลโดยตรงตอผลิตผลของ
ไมดอก	ไมใบและไมผล	เป็นตน	ทั้งน้ีบริษทัฯ	พยายามนําเสนอสิ่งใหม	ๆ	หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
บริษทัฯ	สงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงรายทัวรตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ	ขอจํากัดดานภูมิอากาศ

ณ	วันเดินทางจริง	โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย	และประโยชนสูงสุดของทานลูกคาโดยสวนใหญเป็นหลัก	
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหกับทางบริษทัฯ	ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว

ทั้งหมด
ในกรณีที่ลูกคาตองการจองและซื้อตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมาจากประเทศอื่น

เพื่อรวมทัวรในประเทศญี่ป ุน	ไมวาจะเป็นการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะทัวรน้ัน	ๆ	กรุณาติดตอสอบถามเจา
หนาที่ของบริษทัฯ	ทุกครั้ง	(กรณีที่ทานออกตัว๋โดยมิไดแจงใหบริษทัทราบลวงหนา	ทางบริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้ไมวากรณีใด	ๆ)
กรณีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา/ออกเมือง	บริษทัฯ	ไมคืนคา

ทัวรในทุกกรณี
บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ	หรือปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางได

เน่ืองมาจากผูเดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	ภัย
ธรรมชาติ	การประทวง	การกอจลาจล	ความลาชาการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน	และอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ	ถือวาทานสละ

สิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

บริษทัรับมัดจํา	10,000.-	บาท	สําหรับการจอง/ที่น่ัง
สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย	30	วัน	หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษทัฯ	กําหนด
(ทางบริษทัฯ	อาจมีการเรียกเก็บสวนทีเ่หลือทัง้หมดกอน	30	วัน	อันเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดินทางนัน้ถูก

จองเต็มเร็วกวาปกติ	หรือจําเป็นตองออกตัว๋เครื่องบิน	เพื่อเลีย่งการเรียกเก็บเพิม่คาธรรมเนียมเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินตามประกาศครัง้ใหมของสายการบินทีมี่การเปลีย่นแปลง	โดยไมจําเป็นตองแจง
ใหทราบลวงหนา)

	
	

คาบริการน้ําแรวันละ	1	ขวด	(ประเทศญี่ป ุน)
คาบริการมัคคุเทศก	และคารถโคชปรับอากาศตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ	เงื่อนไขตามกรมธรรม	วงเงินสูงสุด	1,000,000	บาท
คาหองพักโรงแรม	คาอาหาร	และคาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่กําหนด

	

คาธรรมเนียมวีซาประเทศญี่ป ุน	และไมรวมคาธรรมเนียมผานดานเขาประเทศอื่น
คาทําหนังสือเดินทาง	และคาใชจายที่เป็นสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ	เชน	คาโทรศัพท	คาซักรีด	เป็นตน
คาทิปมัคคุเทศก	หัวหนาทัวรและคนขับรถ	หากบริการดี	นารัก	สามารถเพิ่มใหเป็นกําลังใจในการทํางานได
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%	

	



Passport	:	ควรมีอายุการเดินทางคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทางไป-กลับ

**	ราคาน้ียังไมรวมคาทิปสําหรับไกดและคนขับรถทานละ	2,000	เยน	**

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

ราคาตัว๋เครื่องบินประกอบดวย

คาตัว๋เครื่องบินโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้ประหยัด(ไปและกลับ)	โดยสายการบินไทย
คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน	(คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคา

ภาษีสนามบินอาจมีการเปลีย่นแปลงไดภายหลังการกําหนดราคาคาทัวรแลว	กรณีทีมี่การเปลีย่นแปลง
ดังกลาวจากสายการบิน	ทางบริษทัฯ	จําเป็นตองเรียกเก็บสวนเพิม่เติม	โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบ
ลวงหนา)

คาขนยายสัมภาระและกระเปาเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินไทย	น้ําหนักกระเปาเดินทางตองมีน้ําหนักไมเกิน
30	กิโลกรัม	หากกรณีที่น้ําหนักกระเปาเดินทางใบใดใบหน่ึง	มีน้ําหนักเกินที่กําหนด	ทานตองเสียคาธรรมเนียมปรับ
ตามกฎขอกําหนดของสายการบินน้ัน	(ขอกําหนดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเป็นไปตามประกาศของสายการบิน)

ขอกําหนดเกี่ยวกับดานอาหาร	
(จําเป็นตองแจงขอจํากัดเรื่องอาหารกอนการเดินทางลวงหนา	30	วัน)
1.				รายการอาหารที่ระบุไว	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ	และความเหมาะสม	โดยไมจําเป็นตองแจงให
ทราบลวงหนา
2.				ขอกําหนดสําหรับทานที่ไมทานเน้ือปลา	ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ป ุน	หมายถึง	ทานไมสามารถ
ทานเน้ือสัตวน้ําอื่นใดไดทั้งหมด	ไมวาจะเป็นปลาหมึก	หอย	กุง	หรืออยางอื่นอยางใดก็ตาม	ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคาร
จะเปลี่ยนใหสวนใหญจะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเตาหูแทน
3.				สวนกรณีที่มีแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องของอาหาร	เชน	ไมทานเน้ือสัตว	(เน้ือวัว,	เน้ือหมู,	เน้ือไก	หรืออื่นๆ)	ไม
ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ	ทานใดที่ไมมีการแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องอาหาร(ลวงหนา)	เมื่อเดินทางถึงประเทศ
ญี่ป ุนแลวจะไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด	ๆ	เพิ่มเติม	โปรดทราบวาหากทานระบุไมทานเน้ือสัตว
ภัตตาคารทองถิ่นบางแหงอาจเปลี่ยนเมนูใหทานไดเพียงผัก	หรือเตาหู	หรือผลิตภัณฑที่ทําจากหัวบุกเทาน้ัน

ตัว๋โดยสารและสายการบิน

1.				ตัว๋โดยสาร
1.1				การเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางไปหรือ

กลับ	ทานตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข	(โปรดสอบถามและกรุณาแจงทันทีเมื่อทําการจองทัวร)
1.2				คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ	คํานวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจงคา

ธรรมเนียม	ณ	วันออกราคาทัวร	หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใด	ๆ	เพิ่มขึน้ในภายหลัง	ถือเป็นคา
ตัว๋เครื่องบินสวนเพิ่มที่ผูเดินทางตองเป็นผูชําระ
1.3				กรณีที่ทานมีความประสงคตองการเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร

สะสมไมลจะดําเนินไดภายหลังออกตัว๋กรุปแลวเทาน้ัน	โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตนเอง
1.4				ที่น่ังบนเครื่องบินของกรุปทัวรเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	แจงคําขอไดตามขั้นตอน

แตไมสามารถเขาไปแทรกแซงจัดการแทนได	สายการบินไมรับคําขอบล็อกที่น่ัง	Long	Leg	ผูโดยสารตองไปแจง
คําขอที่เคานเตอรเช็คอินในวันเดินทาง
1.5				กรณีที่ทัวรออกตัว๋เครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได	ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัวผู

เดินทางทุกกรณี	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใด	ๆ		
1.6				ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษทัฯ	ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอเงินคืนตามขั้นตอน

ของสายการบินเทาน้ัน	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ	วาตัว๋เครื่องบินใบน้ัน	ๆ	สามารถขอเงินคืนไดหรือไม
1.7				การสะสมไมลของสายการบิน	หากใชตัว๋โดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถสะสมไมลได	50%

สวนสายการบินอื่น	ๆ	ในเครือ	Star	Alliance	ขึน้อยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินน้ัน	ๆ	กับการบินไทย	ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิข์องสายการบิน
1.8				กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลตั้งแตเริ่มจองทัวร	โดยกรอกในใบขอมูลที่ทางบริษทัฯ	สงใหเพื่อสิทธิ

ประโยชนสูงสุดของทานเอง	ในวันเดินทางไปและกลับ	กรุณาเก็บหางบัตรขึน้เครื่องทุกใบไวตรวจสอบภายหลังทาน



กลับถึงเมืองไทย	วาไดรับไมลสะสมเรียบรอยแลว	หากบัตรโดยสารขึน้เครื่องหาย	(Boarding	Pass)	ทานไมสามารถ
เรียกรองใด	ๆ	ทั้งกับบริษทัทัวรและสายการบิน
2.				สายการบิน
2.1				สําหรับผูเดินทางซึ่งตั้งครรภ	สตรีตั้งครรภทุกอายุครรภตองอยูในดุลพินิจของแพทยและครอบครัววาควรเดิน

ทางหรือไม	(โปรดแจงพนักงานทันทีเมื่อทําการจองทัวร)	บริษทัฯ	ขอเรียนวาเราไมอาจรับผิดชอบตอเหตุการณไม
คาดคิดใด	ๆ	จึงขอสงวนสิทธิไ์มรับผูรวมเดินทางที่มีอายุครรภเกิน	4	เดือน	/	ผูมีประวัติครรภเคยมีปัญหาหรือมีประวัติ
คลอดกอนกําหนด
2.2				บริษทัฯ	ยกเวนการคืนเงิน	กรณีทานแจงยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุดสําคัญทุกเทศกาล

บริษทัฯ	ตองทําการยืนยัน,ชําระมัดจําคาตัว๋หรือชําระเต็มจํานวนกับสายการบิน	โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ	เชน
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร	ไมวายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด	ๆ
2.3				กระเปาและสัมภาระเดินทาง	(เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง	สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ	20-30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารในชั้นประหยัด)	หากกรณีที่สัมภาระมีน้ําหนักเกิน	ทางสายการบินมีสิทธิเ์รียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มได
กระเปาที่สายการบินอนุญาตใหสามารถนําขึน้เครื่องได	จะตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และจําตองมีสัดสวน

ดังน้ี	กวางxยาวxสูง	(25	ซม.x	56	ซม.x	46	ซม.)
2.4				บางรายการทัวรที่ตองใชสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐาน

ได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ	การเมืองสายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน		และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

กรณียกเลิกการจองมากกวา	30	วันกอนการเดินทาง	บริษทัสงวนสิทธิ	์คืนมัดจําทานละ	5,000	บาท
กรณียกเลิกการจองนอยกวา	30	วันกอนการเดินทาง	บริษทัสงวนสิทธิ	์ไมคืนเงินมัดจํา	ไมวาจากกรณีใด
กรณียกเลิกภายใน	21-29	วันกอนการเดินทาง	บริษทัสงวนสิทธิ	์คิดคาบริการ	50%	ของราคารวมทั้งหมด
กรณียกเลิกภายใน	14-20	วันกอนการเดินทาง	บริษทั	ฯ	คิดคาบริการเต็มจํานวนของราคารวมทั้งหมด
หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลี่ยนวันเดินทาง	(ยายคณะทัวร)	สามารถทําไดโดยไมมีคาใชจายดังน้ี	
ทริปใหมตองเดินทางภายใน	60	วันนับจากวันเดินทางเดิม
แจงลวงหนากอนการเดินทางมากกวา	45	วัน	ชวงปกติ		(Low	Season	/	Basic	Period)
แจงลวงหนากอนการเดินทางมากกวา	60	วัน	ชวงเทศกาล	(High	Season	/	Peak	Period)	เชน	วันหยุดนักขัตฤกษ

เทศกาลตาง	ๆ	วันคริสตมาส	วันสิ้นปี	วันขึน้ปีใหม	วันตรุษจีน	รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ	เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม	เดือนกรกฎาคม	เดือนตุลาคม	และเดือนธันวาคม	เป็นตน
	


