
 

 

รหัสทัวร ZET1902930 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบทสึ 5 วัน 4 คืน [XW] 
คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑเครื่องแกว  ถนนซาไกมาชิ  โนโบริเบทสึ  หบุเขานรกจิโกกุดานิ 
ภูเขาไฟโชวะ  สวนหมโีชวะซินซัน  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ ดิวต้ีฟรี 
ชมใบไมเปลี่ยนสี-ณ-สวนฮิราโอกะ  อุทยานโมอาย  พระใหญอะตามะ-ไดบุตสึ    
มิตซุย-เอาทเล็ต  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก     
อิสระฟรีเดย 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - 

พิพิธภัณฑเครื่องแกว - ถนนซาไกมาชิ 
 
01.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

04.00 น. เหิรฟ�าสูเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XW146 ไมมบีริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 คาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง ส่ังซื้อบนเครื่องเทานั้น 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
12.15 น.   เดินทางถึง สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน

ศุลกากรเรียบรอยแลว  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตาร ุโอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และ
บางสวนของเมืองต้ังอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดู
หนาวที่มีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเปน
รานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสราง
เม่ือป 1923 โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเปนเสนทางการขนถาย
สินคามาเก็บไวท่ีโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทําถนน
หลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบ
คลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชม
กลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรใีนสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนท่ีระลึก
หรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 
»» นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยงัมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่
เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปนของที่ระลึก
ที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาฬิกาน้ี
จะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรดัีงขึ้นทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา 
ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดากัน
นะจะ 

 อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับ ถนนซาไกมาชิ  โดยดาน
ขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตต้ี ที่ทาทาย
รอใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกนั แวะชมกัน
สักหนอยสิคะ เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบ
แตละทานไดเลยนะจะ ซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะคะ 
ซึ่งแกวก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อ
ซื้อแกวพรอมเคร่ืองดื่มเรียบรอยแลวสามารถเติมเครื่องด่ืมฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ 
เลือกเครื่องดื่มเรียบรอยแลว เชิญเลือกท่ีน่ังตามอัธยาศัยที่บริเวณช้ันสองไดเลยจา 
หรือถาใครไมอยากน่ังบริเวณช้ันหน่ึงจะเปนโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนาน
ไปกับการหมุนตูกาชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนท่ีคุณรักกต็ามแตสะดวก
เลยคะ  



 

 

 
 

ออกจากรานคาเฟ�คิตตีไ้มทันไร ก็จะเจอรานถดัมาท่ีเรียกกันวา มา
ฮอกไกโด ทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหน่ังทาน
และสามารถส่ังกลับได  ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่ง
ตองหามก็คือ หามพลาดท่ีจะล้ิมรส และหามพลาดที่จะห้ิวกลับมาเปนของฝาก
บุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการทานคือชีสเคกน่ันเอง 
สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอมกับจิบชา
และชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปยิ่งกวาน้ีแลวววว 

 มากันท่ีรานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คอื คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� 
ซึ่งจุดเดนของรานน้ีกคื็อไอศกรีมน่ันเองคะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาตใิหเลือกชิม เปน
ซอฟทครีมเน้ือนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองช้ัน ซึ่งช้ันท่ีสองจะเปนโซน
รานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ท้ังรานแนนอนคะ 
นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องด่ืมแลว ทางรานยังจําหนายของท่ีระลึก
เกี่ยวกับสนูปปم�เพื่อเอาใจคนรักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 

 
  



 

 

 จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเป�าแกวดวยเทคนคิในแบบ
ตางๆ จึงทําใหเครื่องแกวที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกตางกัน  ซึ่งภายใน
พิพิธภัณฑน้ียังมีบริการสินคาหลากหลายชนิด ใหทานไดเลือกซือ้ไปเปนของ
ฝาก ของที่ระลึกกันอีกดวย ไมวาจะเปนแกวน้ําลายพิเศษ แจกันดอกได 
กระถางดอกไม ของตกแตงบาน พวงกุญแจ และอ่ืนๆอีกมากมายซึ่งทํามา
จากแกวทั้งส้ิน  ของด ีของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยังไมหมดนะจะ เดินออกมา
เล็กนอยก็จะมองเห็นรานไอศกรีมท่ีช่ือวา VENETIAN CAFETERIA รานน้ีมีเมนู
ยอดฮิตน่ันกคื็อ ไอศกรีมสายรุง 7 สีน่ันเอง เปนซอฟทครีม 7 สี เสิรฟใสโคน 7 
ช้ัน ชั้นละ 1 สี อันไดแก องุน สตอเบอรรี่ ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลา
เวนเดอร ดวยรสชาติท่ีเขมขนของไอศกรีมบวกกับโคนคุกกี้แสนอรอย ผานมาท้ังที
หามพลาดนะจะ  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - จุด

ชมวิวทะเลสาบโทยะ - ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ”เมืองท่ีเปนเมืองตากอากาศชื่อดังแหงหน่ึงของญี่ปุ�น 
มีช่ือเสียงดานออนเซ็น เปนเมืองที่เหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเปน
อยางยิ่ง นําทานชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณน้ีประกอบไปดวย
บอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟ
เม่ือหน่ึงพันปกอน ทําใหมีลักษณะคลายกระทะทองแดง  ซ่ึงจะมคีวันพวยพุงอยู
ตลอดเวลา  จากใตพิภพ ทําใหผูคนขนานนามที่แหงน้ีวา หุบเขานรก และที่น่ียัง
เปนตนกําเนิดบอออนเซนท่ีมีประโยชนตอสุขภาพและผิวพรรณแหงเมืองโนโบ
ริเบทสึ ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดวย 
 



 

 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทุกทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เปนภูเขาไฟท่ีทํา
ใหเกิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 
20-50 ป ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของพื้นท่ีแถบน้ีอยาง
ตอเน่ือง ลาสุดมีการปะทุไปเม่ือป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขา
ไฟที่ยังคุกรุนมคีวันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟ
อุสุแหงน้ี มีความสูง 737 เมตร เมื่อข้ึนกระเชาข้ึนสูยอดแลวจะมองเห็นทิวทัศน
ของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการปะทุ
ของภูเขา  
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นําทานเขาชม 
สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear 
Park) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเท่ียว
สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจาก

นักทองเท่ียว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็
สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดิน
ผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียัง
ยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ใหนักทองเท่ียวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย  (ราคารวม
คาข้ึนกระเชาและสวนหมีเรียบรอยแลว) 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนจุดชมววิ
ทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็นภูเขานอยใหญท่ีอยูราย
รอบ ทะเลสาบโทยะเปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 
40 กิโลเมตร เกดิจากปากปลองภูเขาไฟ ต้ังอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ   

 
จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจ ิเปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมี
พ้ืนท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยาง
รานขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วดีิโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้ง
ยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตา
มากมาย รอนดองก ีราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวย
ตุกตาทานุกิขนาดใหญ 
 

 



 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน  
ท่ีพัก   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 

 
วนัที่สาม อุทยานโมอาย - พระใหญอะตามะ ไดบุตสึ - ชมใบไมเปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ  

มิตซุย เอาทเล็ต - ดิวต้ีฟรี - เต็มอ่ิมกับบุฟเฟ�ตขาปูยักษ 3 ชนิด 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดัง
ของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต 
ออกแบบรูปรางต้ังใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิด
โครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่อวา อะตามะ ไดบุตส ึ
เปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เม่ือวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผานมา  
 

 
 
อุทยานโมอาย มีพ้ืนที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่
บรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญีปุ่�นไมมกีารฝงศพ ใชการเผา และจะ
ซื้อท่ีดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนช่ือที่ผูคนเรียก
ขาน เปนหน่ึงในสุสานที่ใหญท่ีสุดในฮอกไกโด   
 



 

 

 
 
 จากน้ันนําทาน ชมใบไมเปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ  สวนพฤกษศาสตรแหงหน่ึงใน

เมืองซบัโปโร ท่ีน่ีมีตนเมเปم�ลอยูกวา 800 ตน และข้ึนช่ือในเร่ืองของอุโมงคเมเปم�ล
ความยาวประมาณ 150 เมตร และเปนพันธุท่ีใบปกตมิีสีแดงอยูแลวช่ือวาพันธุ 
Nomura Momichi ปกติก็แดงอยูแลว พอเปนชวงใบไมแดงจะ ทวีความแดงเขา
ไปอีก 3 เทา อิสระใหทานไดเดินชม และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

 

 
หมายเหตุ : หากกรณีใบไมเปลี่ยนสไีมมีใหเห็นแลว ดวยเน่ืองจากสภาพอากาศ 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจาประจําเกาะฮอกไก
โด ของศาสนาชินโต ทีส่รางต้ังแตป 1871 ซึ่งแตเดิมศาลเจาน้ีมีชื่อวาศาลเจาซัปโป
โร และชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเช่ือกันวาเปนที่สถิต



 

 

ของเทพเจาโยฮะชิระ ผูพิทักษเกาะฮอกไกโดและคอยปกปกษรักษาชาวเมืองบน
เกาะมาต้ังแตยุคบุกเบกิดินแดนแหงน้ี ดังน้ันคนทองถิ่นจึงนิยมไปสักการะไมขาด
สาย เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 

 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟช่ัน
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนด
ดังถึง 128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกฬีา และสินคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ท่ี
จุได 650 ท่ีน่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพ้ืนท่ีที่มีสินคา
ทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดี
ท่ีรานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธ ยาศัย ซึ่งมี
สินคาใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เครื่องสําอางแบรนดดัง ท้ังของ
ตางประเทศและแบรนดดังของญีปุ่�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวา
มารถหาซ้ือจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และอาหาร
ทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล 
ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องด่ืมแอลกฮอล   

 

 
 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี  อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกท่ีสูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกบั

สถานีเจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนย
อาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เคร่ืองใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเส้ือผาแฟชั่นวัยรุน,ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มี
จุดชมวิวต้ังอยูท่ีช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับความ
สูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้ง
กลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวน
โอโดร ิโดยมีแสงไฟจากกลุมตกึ ยานซูซูกโินะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ 
กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ช้ัน 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน 
ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวข้ึน จุดชมวิวราคา
ประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร 
โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเปน
ยานท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนท่ีมีการเปด
ไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยัง
เปนแหลงชอปปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ 
ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตาม
ตรอกซอกซอย จึงไมแปลกท่ีนักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแหงนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงน้ี 
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม “ครัวทะเลของ
ชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ี
ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที ่ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญ
จะมีทั้งนักทองเทีย่วในประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจาย
ใชสอยกันเสมอ ท่ีน่ียังขึ้นช่ือเร่ือง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 

เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 



 

 

 
 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
วันทีห่า ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - สนามบินซับโปโร - กรุงเทพฯ  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานสู ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 
80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่
ใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอย
เมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน 
ขาวโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดกูาล อาหารทองถิ่นท่ีข้ึนช่ือคือ อาหารทะเล
สดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

 



 

 

 
 

ข้ึนช่ือวาตลาดปลา ไมไดมีแตปลาสดนะจะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ 
ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานาชนิดแลว และยังมีผลไมตามฤดูกาลอีกดวย ท่ีตลาด
ปลาแหงน้ียังมีรานอาหารสําหรบัน่ังทานใหทานไดเลือกทานตามอัธยาศัยมากมาย 
อาหารท่ีแนะนําก็คือ ซาซิมิ ขาวหนาปลาดิบ จนถึงหนาปลายาง ซึ่งมีเมนูนาทาน 
นาสนใจ ราคายอมเยาวมากมาย 
 

 
 
14.55 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW145 ไมมี

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 



 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

29 ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 29,999 10,000 22,999 
05 - 09 พฤศจิกายน 2562 28,999 10,000 21,999 
12 - 16 พฤศจิกายน 2562 28,999 10,000 21,999 
19 - 23 พฤศจิกายน 2562 28,999 10,000 21,999 

** บริการน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ
ทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วนักอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมดัจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 



 

 

หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม และ
อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจดัเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวซีาเพ่ิม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ) 



 

 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เง่ือนไขการชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยดุนักขตัฤกษ ตองยกเลิก
การเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ี
พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบนิ คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกฬีาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญีปุ่�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลานี้ 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราท่ีสูงมาก 
ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


