
 

 

รหัสทัวร  ZET1900472 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฟูราโน โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XJ) 
โทมิตะฟารม  สวนชิกิไซโนะโอกะ   คลองโอตารุ   พิพธิภันฑเคร่ืองแกว   บุฟเฟ�ตขา
ปูยักษ   ตลาดซัปโปโรโจไก   ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมอืง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ 

เคานเตอร 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
       สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 

                จดัที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ 
   (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่ ตองเสียคาใชจาย) 

23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ 620  
 
วันที่สอง ฟูราโน – โทมิตะ ฟารม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บอน้ําสีฟ�า – อาซาฮิกาวา -  

ชอปปم�งอิออน 
08.55 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลวจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน เมืองที่อยู
ในแองกระทะ หอมลอมดวยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทําใหเมืองฟูราโนมี
อากาศเย็นและแหงประกอบกับดินแถบน้ันเปนดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกการเพาะปลูก
ผลิตภัณฑทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม นําทานสู โทมิตะ ฟารม ฟารมของนัก
บุกเบิกรุนแรกๆ ของฮอกไกโด ทานจะไดพบกับดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอรและดอกป�อป
ปم� ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแลวเปนดอกคอสมอส ซ่ึงแตละ
เดือนจะมีชนิดดอกไมตางกันไป***ชวงเวลาดอกลาเวนเดอรบานเต็มที่ (ประมาณปลาย
เดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)  อิสระใหทานช่ืนชมความงามของทุงดอกไมที่ไกลสุด
ลูกหูลูกตา จนขนานนามกันวาเนินเขาสายรุง  
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเปนเนินสวนดอกไม 4 ฤดู ที่มีโรลคุง
และ โรลจัง หุนฟางขนาดใหญ สัญลักษณของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอนรับ
นักทองเที่ยว ชมดอกไมนานาพนัธุชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร และทุงดอกไมหลากสี ที่
ได รับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามที่สุด นอกจากน้ียังมี กิจกรรม
หลากหลายไวบริการแดทุกทาน เชน ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม หรือฟารมเลี้ยง 
Alpaca เปนตน *หมายเหตุ ราคาทัวรน้ีไมรวมคากิจกรรมในสวนดอกไม*   

เที่ยง  บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชม บอน้ําสีฟ�า หรือ BLUE POND บอน้ําสีฟ�าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจาก
การสรางเขื่อนเพื่อไมใหโคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อป 
ค.ศ.1988 ไหลเขาสูเมือง โดยที่กนบอน้ําแหงน้ีจะมีแรธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทําให



 

 

มีสีฟ�าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมที่โผลออกมาจากพื้นผิวน้ํา ทําใหมีความสวย
แปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบอน้ําแหงน้ีจะมีความสวยงามแตกตางไปตามแตละ
ฤดูกาลอีกดวย  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพื่อเขาสูที่พัก 

ที่พัก  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
หลังจากเขาที่พักแลว นําทานชอปปم�งยังหางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน  ใหทานไดซื้อ
ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมชนิดตางๆ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษ
สุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน  **อิสระอาหารค่ํา
ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา** 

 
วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑเคร่ืองแกว – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – ดิวต้ีฟรี -  

บุฟเฟ�ตขาปูยักษ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถงึ

การตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตกเน่ืองจากใน
อดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นและประเทศ
ในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงาม
นาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 
1923 เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถม
คลองคร่ึงหน่ึงเปนถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเปนรานอาหาร รานขายของที่ระลึก
น่ันเอง  

 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลอง
ดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยัง
สามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของ
ฝากใหคนรักไดอีกดวย  

 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่
เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปนของที่ระลึกที่เมอืง Vancouver มอบใหแก
เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมี เสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม 
ตองไปชมที่แคนนาดากันนะจะ 

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 หลังจากเดินเที่ยวชมและเพลิดเพลินไปกับกลองดนตรีที่หลากหลายและถายรูปกับหอ
นาฬิกาไอน้ําโบราณเรียบรอยแลว เดินขามถนนมาอีกสักเล็กนอย แลวมาพักเหน่ือยกับ
รานคาเฟ�นารักๆกันดีกวา ไปประเดิมดวยรานแรกกันเลยจา 

 เดินขามถนนมาประมาณ 50 เมตร ดานขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความ
นารักของเจาแมวนอยคิตตี้ ที่ทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผาน
เลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสักหนอยสิคะ เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกว
เปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยนะจะ ซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา 
otaru ติดไวดวยนะคะ ซึ่งแกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะ
แตกตางกนัออกไป เมื่อซื้อแกวพรอมเคร่ืองดืม่เรียบรอยแลวสามารถเตมิเคร่ืองดืม่ฟรีได
อีกรอบดวยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบรอยแลว เชิญเลือกที่น่ังตามอัธยาศัยที่บริเวณช้ัน
สองไดเลยจา หรือถาใครไมอยากน่ังบริเวณช้ันหน่ึงจะเปนโซนขายของที่ระลึก หรือจะ
สนุกสนานไปกับการหมุนตูกาชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแต
สะดวกเลยคะ  

 ออกจากรานคาเฟ�คิตต้ีไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาที่เรียกกันวา มาถึงฮอกไกโดทั้งทีตอง
ไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหน่ังทานและสามารถสั่งกลับไดซึ่งบางวันอาจจะ
ตองรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่จะหิ้ว
กลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการทานคือ
ชีสเคกน่ันเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอม
กับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปย่ิงกวาน้ีแลวววว 

                เดินตอกันมาอีกนิดใหอาหารกอนหนาน้ีไดยอย ก็จะเดินมาเจอกับราน KITAKARO  
                เปนรานคาเฟ�ขนมหวาน เมนูที่แนะนําน้ันกคื็อ ซวูครีม ซึ่งจะคลายเอแคลบานเราน่ันเอง        
                แตเร่ืองรสชาติน้ันไมตองพดูถึง อรอยมากกวาแนนอน ซ่ึงตัวแป�งดานนอกน้ันจะให 
                สมัผัสทีก่รอบนอกนุมในตดักับรสครีมที่หวานละมุนกลมกลอมช้ินเดียวไมเคยพอ  
                มาถงึฮอกไกโดแลวควรลองทานกันนะคะ ทานที่เมืองไหนก็ไมอรอยเทาทีฮ่อกไกโดจริงๆ 
                คะ ซึ่งแตละมอืงจะมีเอลักษณโดดเดนเฉพาะตัวของมันเอง เพราะฉะน้ันมาแลวตองหาม 
                พลาดคะ  
 ไหนๆก็เดินทางมากับสายของหวานแลวกท็านของหวานกันใหเต็มที่จุใจกันไปเลยคะ มา

กันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� ซึ่งจุดเดน
ของรานน้ีก็คอืไอศกรีมน่ันเองคะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปนซอฟทครีมเน้ือ
นุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองช้ัน ซึ่งช้ันที่สองจะเปนโซนรานอาหาร การตกแตงราน
ก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ นอกจากอาหาร ของหวาน 



 

 

เคร่ืองด่ืมแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปم�เพื่อเอาใจคนรักสนูปปم�กัน
ดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทํา
ใหเคร่ืองแกวที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน  ซึ่งภายในพิพิธภัณฑน้ียังมีบริการ
สินคาหลากหลายชนิด ใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก ของที่ระลึกกนัอีกดวย ไมวาจะ
เปนแกวน้ําลายพิเศษ แจกันดอกได กระถางดอกไม ของตกแตงบาน พวงกุญแจ และ
อ่ืนๆอีกมากมายซ่ึงทํามาจากแกวทั้งสิ้น 

 ออกมาจากพิพิธภัณฑเคร่ืองแกว ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยังไมหมดนะจะ เดิน
ออกมาเล็กนอยก็จะมองเห็นรานไอศกรีมที่ช่ือวา VENETIAN CAFETERIA รานน้ีมี
เมนูยอดฮิตน่ันก็คือ ไอศกรีมสายรุง 7 สีน่ันเอง เปนซอฟทครีม 7 สี เสิรฟใสโคน 7 ชั้น 
ช้ันละ 1 สี อันไดแก องุน สตอเบอรร่ี ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร 
ดวยรสชาติที่เขมขนของไอศกรีมบวกกบัโคนคุกกี้แสนอรอย ผานมาทั้งทหีามพลาดนะจะ  

 จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินคาให
เลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เคร่ืองสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและแบรนด
ดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหนได 
นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน อิสระใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ 
และซูชิหนาตางๆ 

ที่พัก   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี ่ อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอาทเล็ท- ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด– 

สวนโอโดริ ชอปปم�งทานุกิโคจิ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดังของ
โลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบ
รูปรางต้ังใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการ
เรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีช่ือวา Atama Daibutsu เปดใหเขาชมอยาง
เปน ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา 
อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่บรรจุอัฐิ
และรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญี่ปุ�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะซื้อที่ดินใว



 

 

เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกลูรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนช่ือที่ผูคนเรียกขาน เปนหน่ึงใน
สุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด   
จากน้ันนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน 
เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของ
เมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไข
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม 
และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นที่ขึ้นช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว 
เรียกวา donburi 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
ขึ้นช่ือวาตลาดปลา ไมไดมีแตปลาสดนะจะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
อาหารทะเลนานาชนิดแลว และยังมีผลไมตามฤดูกาลอีกดวย ที่ตลาดปลาแหงน้ียังมี
รานอาหารสําหรับน่ังทานใหทานไดเลือกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารที่แนะนําก็
คือ ซาซิมิ ขาวหนาปลาดิบ จนถึงหนาปลายาง ซึ่งมีเมนูนาทาน นาสนใจ ราคายอมเยาว
มากมาย 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัย
แหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมช่ือดงัจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบ
รนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคา
สําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป 
นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 ที่น่ัง และมี Hokkaido 
Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีก
ดวย  จากน้ัน นําทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเมื่อป 
พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่
ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานก ารใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแต
ความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 
2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512  
นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตก
โดยมีความยาว 1,400 เมตร คนสวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ สวนโอโดริเปนที่
รูจักในฐานะสวนสาธารณะแตที่จริงแลวเปนถนนโดยในปค.ศ.1871 (ปเมจิที่ 4) มีการ
สรางแนวกันไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเปนฝم�งเหนือใตซึ่งตอมาไดช่ือวาถนนชิ
ริเบชิและถูกเปลี่ยนช่ือใหมเปนโอโดริ สถานที่เปนที่พักผอนหยอนใจแบบสบายๆ ใน
ยามปกติ และยังเปนที่จัดงานเทศกาลขึ้นช่ือของฮอกไกโดอีกดวย  สามารถที่จะ



 

 

สนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมี
เทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่ง
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปน
เทศกาลระดับโลก 
จากน้ันนําทานชอปปم�งที ่ทานุกิโคจิ เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินทีม่หีลังคามงุ
บังแดดบังฝนและหมิะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตัง้เรียงรายอยูกวา 200 
รานคา Susukin  มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจติอล, เคร่ืองใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน,ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอาง  

ค่ํา  เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่  โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดบัเดียวกัน 
 
วันที่หา อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอย
ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สดุในซัปโปโร ต้ังอยูติดกับสถานี

เจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มี
ราน BIG CAMERA จาํหนายกลองดิจติอล, เคร่ืองใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน,ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอางอาคาร JR TOWER มีจดุชม
วิวต้ังอยูทีช้ั่น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสงู 160 
เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคืน 
โดยเฉพาะยามคํา่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจาก
กลุมตึก ยานซูซกิูโนะ สองสวางที่จุดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมีตกึ ESTA ซึง่ที่ช้ัน 10 
เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกรา
เมนในยานซูซกิูโน (ไมรวมต๋ัวขึ้น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู
ถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเปนยานที่คึกคัก
และมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนที่มีการเปดไฟตามป�ายไฟ
โฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอปปم�ง 
รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้งไนตคลับ บาร คารา



 

 

โอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่
นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงน้ี สราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโป
โร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ีทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสด
มากเหมือนไปเดินซื้อที่ ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีทั้งนักทองเที่ยวใน
ประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ที่น่ียังขึ้นช่ือ
เร่ือง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 

เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดบัเทียบเทา 
 
วันที่หก  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
09.55 น. นําทุกทานเหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ  

เทีย่วบินที ่XJ 621 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน
ทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพิ่ม 

14 – 19 สิงหาคม 2562 30,999 8,000 
17 – 22 สิงหาคม 2562 27,999 8,000 
21 – 26 สิงหาคม 2562 30,999 8,000 
24 – 29 สงิหาคม 2562 27,999 8,000 
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 29,999 8,000 
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 29,999 8,000 



 

 

04 – 09 กันยายน 2562 29,999 8,000 
07 – 12 กันยายน 2562 25,999 8,000 
11 – 16 กันยายน 2562 29,999 8,000 
14 – 19 กันยายน 2562 27,999 8,000 
18 – 23 กันยายน 2562 29,999 8,000 
21 – 26 กันยายน 2562 29,999 8,000 
25 – 30 กันยายน 2562 29,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพือ่ยืนยันการมคุีณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดงัตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักใน

ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจดัเตรียมให 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  



 

 

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


