
  

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 

 
 
 
 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


  

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร์ 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง 

และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ  
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขา
ไปและขากลบั (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ 620 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 
วนัทีส่อง ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจโิกกดุานิ – นั่งกระเช้าชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชินซัง   
 
08.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น มีช่ือเสียงดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะ
ส าหรับไปพกัคา้งคืนและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ น าท่านชม จโิกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณน้ีประกอบไปดว้ยบ่อ
น ้ าพรุ้อนและบ่อโคลนเดือดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหน่ึงพนัปีก่อน ท าใหมี้ลกัษณะคลา้ยกระทะ
ทองแดง  ซ่ึงจะมีควนัพวยพุง่อยูต่ลอดเวลา  จากใตพิ้ภพ ท าใหผู้ค้นขนานนามท่ีแห่งน้ีวา่ หุบเขานรก และท่ีน่ียงัเป็นตน้ก าเนิด
บ่อออนเซนท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทสึ ท่ีมีช่ือสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย 

 

 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา จากหลกัฐาน
พบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุข้ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดงันั้นจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


  

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

ล่าสุดมีการปะทุไปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นมีควนัสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ข้ึนอยู่
กบัสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสุแห่งน้ี มีความสูง 737 เมตร เม่ือข้ึนกระเชา้ข้ึนสู่ยอดแลว้จะมองเห็นทิวทศัน์ของภูเขาอุสุ โอะกะริ
ยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซ่ึงทั้งหมดเกิดจากการปะทุของภูเขา  
 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุใ่กลก้บัสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงท่ีน่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้ าตาล ให้ท่าน
อิสระเดินเท่ียวชมในสวนหมีเพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้ าตาลนบั 100 ตวั ท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุและหาดูไดย้าก ใน
ญ่ีปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้ าตาลน่ีถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ส่วน
ท่านไหนท่ีตอ้งการชมแบบใกลชิ้ดสามารถชมผา่นกระจกใสได ้หากยงัไม่จุใจสามารถเดินมายงัโซนหอ้งสงัเหตกุารณ์พิเศษได้
อีกดว้ย ซ่ึงเรียกวา่ “กรงมนุษย”์ ท่านจะไดเ้ห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผา่นไปมา ไดย้ินเสียงและไดก้ล่ินของหมีผาสนรุระบายอากาศ
เลก็ๆ ประหน่ึงวา่ไดอ้ยูใ่กลก้บัหมีระยะประชิด ท่ีสวนหมีน้ีมีความพิเศษตรงท่ีท่านสามารถป้อนอาหารหมีทั้งหลายเหล่าน้ีดว้ย
ขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงมีจุดจ าหน่ายบริการไวบ้ริเวณทางเขา้และดา้นใน 

พกัที ่ KIRORO RESORT หรือระดบัเดยีวกนั 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาตเิพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผวิพรรณสวยงาม และยงั
ช่วยให้ระบบหมนุเวยีนโลหิตดอีกีด้วย 
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วนัทีส่าม SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว - DUTY FREE – เต็มอิ่มบุฟ
เฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น  กิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น 
สกี สโนวบ์อร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตลท่์านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเคร่ืองเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) 
** ทั้งนีก้ารเล่นกจิกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น** 
 

 
  

เทีย่ง บริการกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้น ส่วน

ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่น
และประเทศในแถบยโุรป อิสระใหท่้านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุ
เป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง 
ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนัน่เอง  
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 จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ี
ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองข้ึนมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็น
ของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย  
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 นอกจากน้ีดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึง
เป็นของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ าประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมท่ีแคนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 

 
 

 

 หลงัจากเดินเท่ียวชมและเพลิดเพลินไปกบักล่องดนตรีท่ีหลากหลายและถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาไอน ้ าโบราณเรียบร้อยแลว้ เดิน
ขา้มถนนมาอีกสกัเลก็นอ้ย แลว้มาพกัเหน่ือยกบัร้านค่าเฟ่น่ารักๆกนัดีกวา่ ไปประเดิมดว้ยร้านแรกกนัเลยจา้ 

 เดินขา้มถนนมาประมาณ 50 เมตร ดา้นขวามือก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคิตต้ี ท่ีทา้ทายรอให้
ทุกๆท่านเขา้ไปเยี่ยมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสักหน่อยสิค่ะ เม่ือเขา้ไปในร้านทุกท่านสามารถ
เลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซ่ึงขา้งหลงัแกว้จะมีการสกรีนค าวา่ otaru ติดไวด้ว้ยนะคะ ซ่ึงแกว้ก็
จะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกนัออกไป เม่ือซ้ือแก้วพร้อมเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้สามารถเติม
เคร่ืองด่ืมฟรีไดอี้กรอบดว้ยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้ เชิญเลือกท่ีนั่งตามอธัยาศยัท่ีบริเวณชั้นสองไดเ้ลยจา้ หรือถา้
ใครไม่อยากนัง่บริเวณชั้นหน่ึงจะเป็นโซนขายของท่ีระลึก หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตูก้าชาปองเส่ียงทายหาของฝาก
ไปฝากคนท่ีคุณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ  
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 ออกจากร้านคาเฟ่คิตต้ีไม่ทนัไร ก็จะเจอร้านถดัมาท่ีเรียกกนัวา่ มาถึงฮอกไกโดทั้งทีตอ้งไม่พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่
ให้นัง่ทานและสามารถสั่งกลบัไดซ่ึ้งบางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกนัสักนิดนึง  ส่ิงตอ้งห้ามก็คือ ห้ามพลาดท่ีจะล้ิมรส และห้าม
พลาดท่ีจะห้ิวกลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนัเป็นท่ีรักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ท่ีควรค่าแก่การทานคือชีสเคก้นัน่เอง สมัผสัล้ินท่ี
นุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ล้ิมรสพร้อมกบัจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟิน
ไปยิง่กวา่น้ีแลว้ววว 
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เดินต่อกนัมาอีกนิดให้อาหารก่อนหนา้น้ีไดย้อ่ย ก็จะเดินมาเจอกบัร้าน KITAKARO เป็นร้านคาเฟ่ขนมหวาน เมนูท่ีแนะน า
นั้นก็คือ ซูว์ครีม ซ่ึงจะคลา้ยเอแคล์บ้านเรานั่นเอง แต่เร่ืองรสชาตินั้นไม่ตอ้งพูดถึง อร่อยมากกว่าแน่นอน ซ่ึงตวัแป้งด้าน
นอกนั้นจะให้สมัผสัท่ีกรอบนอกนุ่มในตดักบัรสครีมท่ีหวานละมุนกลมกล่อมช้ินเดียวไม่เคยพอ มาถึงฮอกไกโดแลว้ควรลอง
ทานกนันะคะ ทานท่ีเมืองไหนก็ไม่อร่อยเท่าท่ีฮอกไกโดจริงๆค่ะ ซ่ึงแต่ละมืองจะมีเอลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัของมนัเอง 
เพราะฉะนั้นมาแลว้ตอ้งหา้มพลาดค่ะ 
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 ไหนๆก็เดินทางมากบัสายของหวานแลว้ก็ทานของหวานกนัให้เต็มท่ีจุใจกนัไปเลยค่ะ มากนัท่ีร้านแนะน าร้านสุดทา้ยกนัค่ะ 
ร้านน้ีก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเด่นของร้านน้ีก็คือไอศกรีมนั่นเองค่ะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม 
เป็นซอฟท์ครีมเน้ือนุ่มละมุน ภายในร้านแบ่งเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นท่ีสองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดท่ีจะ
ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทั้งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแลว้ ทางร้านยงัจ าหน่ายของท่ีระลึกเก่ียวกบัสนูป
ป้ีเพ่ือเอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยค่ะ มีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งมากมาย 

 

 
 
 

 

 
  

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


  

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้คร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบและสี
ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงภายในพิพิธภณัฑน้ี์ยงัมีบริการสินคา้หลากหลายชนิด ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝาก ของท่ีระลึกกนัอีก
ดว้ย ไม่วา่จะเป็นแกว้น ้ าลายพิเศษ แจกนัดอกได ้กระถางดอกไม ้ของตกแต่งบา้น พวงกญุแจ และอ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงท ามาจาก
แกว้ทั้งส้ิน 

 ออกมาจากพิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยงัไม่หมดนะจ๊ะ เดินออกมาเล็กน้อยก็จะมองเห็นร้าน
ไอศกรีมท่ีช่ือว่า VENETIAN CAFETERIA ร้านน้ีมีเมนูยอดฮิตนั่นก็คือ ไอศกรีมสายรุ้ง 7 สีนั่นเอง เป็นซอฟท์ครีม 7 สี 
เสิร์ฟใส่โคน 7 ชั้น ชั้นละ 1 สี อนัไดแ้ก่ องุ่น สตอเบอร์ร่ี ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร์ ด้วยรสชาติท่ี
เขม้ขน้ของไอศกรีมบวกกบัโคนคุกก้ีแสนอร่อย ผา่นมาทั้งทีหา้มพลาดนะจ๊ะ  
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 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไม่วา่จะเป็น เคร่ืองส าอางแบรนด์ดงั ทั้งของต่างประเทศและแบ
รนด์ดงัของญ่ีปุ่น หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซ่ึงไม่วามารถหาซ้ือจากท่ีไหนได ้นอกจากร้านคา้ปลอดภาษีเท่านั้น 
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทา
ราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมสิดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

พกัที ่  TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ี่ อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มติซุยเอ้าท์เลท็- ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ   
                        ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าท่านชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดงัของโลก ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคลา้ย
วฒันธรรมจากโมอายและอียปิต ์ออกแบบรูปร่างตั้งใหอ้ยูใ่นภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพทุธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจาก
การเรียงล าดบัของจิตวิญญาณ องค์พระมีช่ือว่า Atama Daibutsu เปิดให้เขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เม่ือวนัท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ี
ผา่นมา  
 

 
 

อุทยานโมอาย มีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของท่ีบรรจุอฐิัและรองรับได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญ่ีปุ่นไม่มี
การฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซ้ือท่ีดินใวเ้ก็บ"อฐิั"เก็บแบบทั้งตระกลูรวมไว)้ โมอายแห่งญ่ีปุ่น เป็นช่ือท่ีผูค้นเรียกขาน เป็นหน่ึง
ในสุสานท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด   
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จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบดว้ยร้านคา้ และร้านอาหารกวา่ 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาด
ขายส่งซปัโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล 
ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถ่ิน
ท่ีข้ึนช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกวา่ donburi 
 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
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ข้ึนช่ือวา่ตลาดปลา ไม่ไดมี้แต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานาชนิดแลว้ 
และยงัมีผลไมต้ามฤดูกาลอีกดว้ย ท่ีตลาดปลาแห่งน้ียงัมีร้านอาหารส าหรับนัง่ทานให้ท่านไดเ้ลือกทานตามอธัยาศยัมากมาย 
อาหารท่ีแนะน าก็คือ ซาซิมิ ขา้วหนา้ปลาดิบ จนถึงหนา้ปลายา่ง ซ่ึงมีเมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคายอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 

จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่
โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุก
คนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ 
ท่ีจุได้ 650 ท่ีนั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ท้องถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย  
จากนั้น น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเม
ริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผา่นก ารใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่
ความงดงามท่ีเห็นนั้ นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแห่ง จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512  
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น าท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วน
ใหญ่ใชเ้วลามาพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนโอโดริเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสวนสาธารณะแต่ท่ีจริงแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิ
ท่ี 4) มีการสร้างแนวกนัไฟท่ีแยกใจกลางเมืองซปัโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ่ึ้งต่อมาไดช่ื้อวา่ถนนชิริเบชิและถูกเปล่ียนช่ือใหม่
เป็นโอโดริ สถานท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยงัเป็นท่ีจดังานเทศกาลข้ึนช่ือของฮอกไกโดอีกดว้ย  
สามารถท่ีจะสนุกสนานเพลิดเพลินไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลิมีเทศกาลดอกไลแลค็ ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซ
รันและเบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร่้วงมีเทศกาลออทัม่เฟสซ่ึงรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมีเทศกาล
หิมะซ่ึงพฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 

 
 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ  มีความยาว 7 
บลอ็กถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ Susukin  มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลค็ทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง  
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ค า่  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
พกัที ่  TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห้่า  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
09.55 น.  น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์  

เทีย่วบินที ่XJ 621 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
15.10 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 

*************************************************** 
 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

11 – 15 เมษายน 2562 39,999 8,000 

12 – 16 เมษายน 2562 41,999 8,000 

13 – 17 เมษายน 2562 41,999 8,000 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น า้มนัทีย่งัมไิด้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่
ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละ
สิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า

เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้า
ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
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เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และ
อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงิน
มดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือ
ไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน
เท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 
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