
 

 

รหัสทัวร  ZET1900473 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาวา 6 วัน 4 คืน (XJ) 
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด  หอนาฬิกาซัปโปโร   สวนโอโดริ   บอนํ้าสีฟ�า   นํ้าตก
กิงกะและน้ําตกริวเซ   ทุงพิงคมอส (ชิบะซากุระ)   สวนทิวลิป   คลองโอตารุ   
พิพิธภัณฑกลองดนตรี   นาฬิกาไอน้ําโบราณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินแอรเอเชีย เอกซ  

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที ่XJ620 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 

วันที่สอง ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร  - สวนโอโดริ 
– บอน้ําสีฟ�า   โซอุนเคียว  

08.55 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว นําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของ
เกาะ ฮอกไกโด ศูนยกลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ�น จากน้ันนําทานชมดานนอก
ของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอ
บาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโย
ชิรา ตึกน้ีผานก ารใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะ
ซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหม เมื่อป พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของ
สถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงได รับการขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512  
จากน้ันนําทานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาที่เกาแกและเปนอีกสัญลักษณที่
สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของ
มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลา
ต้ังแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคู
กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีก
แหงหน่ึงของญีปุ่�น  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนสวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ สวนโอ
โดริเปนที่รูจักในฐานะสวนสาธารณะแตที่จริงแลวเปนถนนโดยในปค.ศ.1871 (ปเมจิที่ 
4) มีการสรางแนวกนัไฟทีแ่ยกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเปนฝم�งเหนือใตซึ่งตอมาไดช่ือวา
ถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยนช่ือใหมเปนโอโดริ สถานที่เปนที่พักผอนหยอนใจแบบสบายๆ 
ในยามปกติ และยังเปนที่จัดงานเทศกาลขึ้นช่ือของฮอกไกโดอีกดวย  สามารถที่จะ
สนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมี



 

 

เทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่ง
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปน
เทศกาลระดับโลก 
 นําทานชม บอน้ําสีฟ�า หรือ BLUE POND บอน้ําสีฟ�าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจาก
การสรางเขื่อนเพื่อไมใหโคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อป 
ค.ศ.1988 ไหลเขาสูเมือง โดยที่กนบอน้ําแหงน้ีจะมีแรธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทําให
มีสีฟ�าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมที่โผลออกมาจากพื้นผิวน้ํา ทําใหมีความสวย
แปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบอน้ําแหงน้ีจะมีความสวยงามแตกตางไปตามแตละ
ฤดูกาลอีกดวย  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพื่อเขาสูที่พัก 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  โรงแรม SOUNKYO MOUNT VIEW หรือระดบัเทยีบเทา 

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติเพือ่ผอนคลายความเมื่อยลา
และจะทาํใหผิวพรรณสวยงาม และยงัชวยใหระบบหมุนเวียนโลหติดีอกีดวย 
 

วันที่สาม น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ – ทุงพิงคมอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมความงามของ น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ
ธรรมชาติของน้ําตกทีจ่ัดไดวาเปนววิธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในรอยของญี่ปุ�น น้ําตก
ทั้งสองแหงน้ีมีตนน้ําอยูในเขตภูเขาโซอุนเคียว สวนในชวงฤดูหนาวน้ําตกทั้งสองแหงน้ี
จะแข็งตัวกลายเปนน้ําแข็ง  
นําทานชมทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) แหงเมืองทาคิโนอูเอะ
ต้ังอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด ที่น่ีเร่ิมปลูกพิงคมอสสมาต้ังแตป 1957 โดย
เปนการรวมมือของชุมชนเพื่อสรางจุดขายในการทองเที่ยวบนพื้นที่ 100,000 ตาราง
เมตรของทุง แหงน้ี นอกจากจะมีดอกพิงคมอสที่บานสะพร่ังเต็มทองทุงเหมือนพรมสี
ชมพูขนาดใหญในชวงเดอืนพฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถุนายนของทุกปแลว ที่น่ีก็ยังราย
ลอมไปดวยภูเขา และน้ําตก จึงทําใหที่น่ีเปนอีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามและมีเสนหไมแพที่ใดในญี่ปุ�น  
หมายเหตุ : หากกรณีทุงดอกพิ้งคมอสหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธินํ์าทานชม 
สวนสัตวอาซาฮิยามา แทนทุงดอกพิ้งคมอส ซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ�น ซึ่งใน
แตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็น
ในสวนสัตวทั่ว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลานคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมี
แนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดีและเปนไปตาม



 

 

ธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของสัตว
แตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัว
ลิงอุลังอุตังแสนรู 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชมความงามของ

ดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี ไมต่ํากวา 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิ ของ
ทุกป ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝم�งทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพรอม
ตอนรับการมาเยือนของนักทองเที่ยวจากแดนไกล สวนทิวลิปแหงน้ีเกิดจากความ
พยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ที่จะนําดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแลนดมาปลูก
เพื่อเปนสินคาสงออก พวกเขาไดขยายสวนทิวลิปออกไปทุกป จนเปนพื้นที่กวางขวาง
และสามารถดึงดูดสายตาผูที่สัญจรไปมาบนทางหลวงได   
**หมายเหตุ : หากกรณีทุงดอกทิวลิปไมบานหรือหมดชวงฤดูแลว  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์นําทานเดินทางสูเมืองคามิคาวะ เพื่อชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE PAVILLION) 
แทนทุงดอกทิวลิป ซึ่งเปนสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ช่ืนชมกับผลงานการปم�น
ตุกตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหลาน้ีเปนผลงานของเหลาบรรดาศิลปนที่มี
ช่ือเสียง นอกจากน้ีภายในถํา้ยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหิน
ยอย  ใหทานไดสมัผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระใหทานได
เก็บภาพความประทับใจ ** 
จากน้ันนําทานเดินทางสู อิออน มอลล เปนหางสรรพสินขนาดใหญของประเทศญี่ปุ�นมี
ทั้งของฝาก เคร่ืองดื่ม ขนม อาหารสด ผลไมสดๆจากสวน ซึ่งผลิตภัณฑเหลาน้ีจะมีขาย
จําเพาะเมืองเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑยา เคร่ืองสําอาง สินคาแบรนดเนม 
กระเป�า เสื้อผา รองเทาราคาถูก มีจําหนายอยางมากมายและหลากหลายอิสระใหทาน
ไดเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย หากทานใดหิวๆสามารถแวะไปโซนอาหารซึ่งมีทั้งรานน่ัง 
คาเฟ� และฟู�ดคอรทใหทานไดเลือกรับประทานตามใจชอบ ** อิสระอาหารค่ําตาม
อัธยาศัย** 

ที่พัก  โรงแรม TOYO HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี ่  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – นาฬิกาไอน้ําโบราณ – ดิวต้ีฟรี– 

ชอปปم�งทานุกิโคจิ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถงึ
การตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตกเน่ืองจากใน



 

 

อดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นและประเทศใน
แถบยุโรป  อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนา
ประทับใจ  คลองโอตารุเปนคลองทีเ่กิดขึ้นจากการถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 
เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลอง
คร่ึงหน่ึงเปนถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเปนรานอาหาร รานขายของที่ระลึก
น่ันเอง 

 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลอง
ดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยัง
สามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของ
ฝากใหคนรักไดอีกดวย  
 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 
2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปนของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru 
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอ
น้ําอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดา
กันนะจะ 

เที่ยง          อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 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
กับจิบชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปย่ิงกวาน้ีแลวววว 
เดินตอกันมาอีกนิดใหอาหารกอนหนาน้ีไดยอย ก็จะเดินมาเจอกับราน KITAKARO 
เปนรานคาเฟ�ขนมหวาน เมนูที่แนะนําน้ันก็คือ ซูวครีม ซึ่งจะคลายเอแคลบานเราน่ันเอง 
แตเร่ืองรสชาติน้ันไมตองพูดถึง อรอยมากกวาแนนอน ซึ่งตัวแป�งดานนอกน้ันจะให
สัมผัสที่กรอบนอกนุมในตัดกับรสครีมที่หวานละมุนกลมกลอมช้ินเดียวไมเคยพอ 
มาถึงฮอกไกโดแลวควรลองทานกันนะคะ ทานที่เมืองไหนกไ็มอรอยเทาที่ฮอกไกโดจริงๆ
คะ ซึ่งแตละมืองจะมีเอลักษณโดดเดนเฉพาะตัวของมนัเอง 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  

บาย จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอาง อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่รานคา
ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อ
มากมาย ไมวาจะเปน เคร่ืองสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและแบรนดดังของ



 

 

ญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหนได นอกจาก
รานคาปลอดภาษีเทาน้ัน อิสระใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
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 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตชาบู + ปู 
ที่พัก   โรงแรม TOYOKO – INN SUSUKINO MINAMI หรือระดับเทียบเทา  
 
วันที่หา อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมรวมคาบริการในการเดินทาง) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอย
ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
- 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 ทั้งไนทคลับ บาร คารา
โอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่
นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี 



 

 

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

เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
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วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
09.55 น. เหริฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย แอรเอเชียเอกซ  เที่ยวบินที่ XJ621  

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

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

อัตราคาบริการ  
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

ราคาไมรวม 
ต๋ัว 

11 - 16 พฤษภาคม 2562 27,999 8,000 21,999 
25 - 30 พฤษภาคม 2562 27,999 8,000 21,999 

08 – 13 มิถุนายน 2562 27,999 8,000 21,999 
22 – 27 มถิุนายน 2562 27,999 8,000 21,999 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทวัร  

และมคัคุเทศกทองถิ่นทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 

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 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสยีคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
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 การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 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
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสอืเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

 

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
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท 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 


