
 

 

 

รหสัทวัร ZET1903648 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด คโิรโระ โอตารุ โนโบริเบทสึ ซปัโปโร 6 วนั 4 คืน [XJ] 
คลองโอตารุ  พพิิธภัณฑกลองดนตรี  ถนนซาไกมาชิ  สกีรีสอรท   
โนโบริเบทส ึ หุบเขานรกจิโกคดุานิ  ภูเขาไฟอุสุซาน  สวนหมโีชวะ    
ทะเลสาบโทยะ    ถนนทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย  พระใหญอะตามะ-ไดบุตสึ   
ตลาดปลาซัปโปโรโจไก  มติซุยเอาทเล็ต   ดิวต้ีฟรี 
 

 



 

 

 

วันแรก สนามบนิดอนเมือง  
 
20.30 น. พรอมกนัทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบนิ AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที ่XJ620 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารรอนเสริฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
วันแรก สนามบนิชิโตเซะ - โอตาร ุ- คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑกลองดนตร ี– ถนนซาไก
มาชิ 
 
08.25 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลงัจากผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปน
เมืองทาสําคัญสาํหรับซปัโปโร และบางสวนของเมืองต้ังอยูบนที่ลาดต่ําของภูเขาเท็งงุ 
ซึ่งเปนแหลงสกแีละกีฬาฤดูหนาวทีม่ีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความ
ยาว 1.5 กิโลเมตร ถอืเปนสญัลักษณของเมอืงโอตารุ โดยมีโกดงัเกาบริเวณโดยรอบ
ปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลอง
แหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพือ่ใชสําหรับเปนเสนทางการ
ขนถายสินคามาเกบ็ไวทีโ่กดัง แตภายหลงัไดเลิกใชและมกีารถมคลองครึ่งหน่ึงเพือ่ทํา
ถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเปนสถานทีท่องเที่ยว มกีารสรางถนนเรียบ
คลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร  

 



 

 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 
นําทานเดินชม พิพิธภณัฑกลองดนตรี พพิิธภณัฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท หน่ึง
ในรานคาที่ใหญที่สุดของพพิิธภัณฑกลองดนตรีในญีปุ่�น โดยตัวอาคารมคีวามเกาแก
สวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวติัศาสตรเมอืง  

 
 
 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังม ี“นาฬิกาไอน้ําโบราณ” 
สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึง่เปน



 

 

 

ของที่ระลกึที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา
ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทกุๆ 15 นาท ีเหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงที่
ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดากันนะจะ 
อิสระใหทานไดเลือกซือ้ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยดานขวามือก็
ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตต้ี ทีท่าทายรอใหทกุๆทาน
เขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสักหนอยสิคะ เมื่อ
เขาไปในรานทกุทานสามารถเลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยนะจะ 
ซึ่งขางหลงัแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะคะ ซึง่แกวก็จะมมีากมาย
หลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกนัออกไป เมือ่ซื้อแกวพรอมเคร่ืองดืม่
เรียบรอยแลวสามารถเติมเคร่ืองด่ืมฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ เลือกเคร่ืองดืม่เรียบรอย
แลว เชิญเลือกที่น่ังตามอัธยาศัยที่บริเวณช้ันสองไดเลยจา หรือถาใครไมอยากน่ัง
บริเวณช้ันหน่ึงจะเปนโซนขายของที่ระลกึ หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตูกาชาปอง
เส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนทีคุ่ณรักกต็ามแตสะดวกเลยคะ 

  

 
  

 ออกจากรานคาเฟ�คิตต้ีไมทันไร ก็จะเจอรานถดัมาที่เรียกกันวา มา
ฮอกไกโด ทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหน่ัง
ทานและสามารถสั่งกลบัได  ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิดนึง  สิ่งตองหามกคื็อ หามพลาดที่จะลิม้รส และหามพลาดที่จะ
หิ้วกลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรคาแกการทาน
คือชีสเคกน่ันเอง สัมผัสล้ินที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิม้รส
พรอมกบัจิบชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปย่ิงกวาน้ีแลวววว  



 

 

 

 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีกคื็อ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� ซึ่ง
จุดเดนของรานน้ีกคื็อไอศกรีมน่ันเองคะ ซึง่มีหลากหลายรสชาติใหเลือกชมิ เปนซอฟท
ครีมเน้ือนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองช้ัน ซึ่งช้ันที่สองจะเปนโซนรานอาหาร การ
ตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ นอกจากอาหาร ของ
หวาน เคร่ืองด่ืมแลว ทางรานยงัจําหนายของที่ระลกึเกี่ยวกบัสนูปปم�เพือ่เอาใจคน
รักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซือ้อยางมากมาย 

 

 
 
พักที่  โรงแรม KIRORO RESORT หรือระดบัเดยีวกัน 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้ําแรธรรมชาติเพ่ือผอนคลายความ
เม่ือยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอกี
ดวย 

 
วันทีส่าม สกีรสีอรท - โนโบริเบทส ึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - น่ังกระเชาชมวิวภูเขาไฟอุสุ

ซาน - สวนหมีโชวะชินซัง -   จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังจากน้ัน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนสกีในรูปแบบตาง ๆ มากมาย อาทิเชน  
กิจกรรมหมิะและสกตีางๆใหเลน เชน สกี สโนวบอรด หรือจะเลือกเลนผาดโผนใน
สไตลทานเอง (ไมรวมคาอปุกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 
เยน) ** ทั้งน้ีการเลนกิจกรรมหิมะตางๆน้ัน ขึ้นกบัสภาพภูมิอากาศ และปริมาณ
ความหนาของหิมะ ณ เวลาน้ัน** 
 



 

 

 

 
  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ”เมอืงที่เปนเมอืงตากอากาศช่ือดังแหงหน่ึงของญี่ปุ�น มี
ช่ือเสียงดานออนเซ็น เปนเมืองทีเ่หมาะสําหรับไปพกัคางคืนและเขาออนเซ็นเปนอยาง
ยิ่ง นําทานชม จโิกคดุานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณน้ีประกอบไปดวยบอน้ําพุ
รอนและบอโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเมือ่หน่ึงพันป
กอน ทําใหมีลกัษณะคลายกระทะทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุงอยูตลอดเวลา  จากใต
พิภพ ทําใหผูคนขนานนามที่แหงน้ีวา หุบเขานรก และที่น่ียงัเปนตนกําเนิดบอออนเซน
ที่มีประโยชนตอสุขภาพและผวิพรรณแหงเมอืงโนโบริเบทสึ ทีม่ีช่ือสียงที่สดุบนเกาะฮ
อกไกโดอกีดวย 
 



 

 

 

 
 

จากน้ันนําทกุทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เปนภูเขาไฟทีท่ําให
เกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทขุึ้นมาทกุๆ 20-
50 ป ดังน้ันจงึทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภมูทิัศนของพื้นที่แถบน้ีอยางตอเน่ือง ลาสุด
มีการปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมคีวันสี
ขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสุแหงน้ี มีความสงู 737 
เมตร เมือ่ขึ้นกระเชาขึ้นสูยอดแลวจะมองเห็นทิวทศันของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะ
อุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกิดจากการปะทขุองภูเขา  
 

 
 
 



 

 

 

จากน้ันนําทานสู สวนหมีโชวะชินซัง ต้ังอยุใกลกับ
สถานีกระเชาภูเขาไฟอุส ุซึ่งที่น่ีเปนแหลงเพาะพันธุหมีสี
น้ําตาล ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมในสวนหมีเพือ่ชม
ความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ที่
ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุ�นน้ีจะพบเฉพาะบน
เกาะฮอกไกโดเทาน้ัน ชาวไอนุเช่ือกันวาหมสีีน้ําตาลน่ีถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขา
อีกดวย สวนทานไหนที่ตองการชมแบบใกลชิดสามารถชมผานกระจกใสได หากยังไมจุ
ใจสามารถเดินมายงัโซนหองสงัเหตุการณพิเศษไดอีกดวย ซึง่เรียกวา “กรงมนุษย” 
ทานจะไดเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา ไดยินเสียงและไดกลิ่นของหมีผาสนรุระบาย
อากาศเล็กๆ ประหน่ึงวาไดอยูใกลกับหมรีะยะประชิด ที่สวนหมีน้ีมคีวามพิเศษตรงที่
ทานสามารถป�อนอาหารหมีทั้งหลายเหลาน้ีดวยขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งมีจดุจําหนาย
บริการไวบริเวณทางเขาและดานใน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู จดุชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนจดุชมววิ
ทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็นภูเขานอยใหญที่อยูรายรอบ 
ทะเลสาบโทยะเปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 
กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ต้ังอยูใกลกับทะเลสาบชิโกส ึ  
 

 
 

จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนทานุกิโคจ ิเปนยานการคาเกาแกของเมอืงซัปโปโร โดยมี
พื้นที่ทัง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางราน



 

 

 

ขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดโีอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยัง
เปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตา
มากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียงัมีการตกแตงบนหลังคาดวย
ตุกตาทานุกิขนาดใหญ 
 

 
 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน  
ที่พัก   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 
 
วันทีส่ี ่ อุทยานโมอาย - พระใหญอะตามะ ไดบตุส ึ-  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - มติซุย 

เอาทเล็ต - ดิวตี้ฟรี – บฟุเฟ�ตขาปูยักษ 3 ชนิด 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดงัของ
โลก กอสรางต้ังแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวฒันธรรมจากโมอายและอียปิต ออกแบบ
รูปรางต้ังใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการ
เรียงลําดับของจติวิญญาณ องคพระมช่ืีอวา อะตามะ ไดบุตสึ เปดใหเขาชมอยางเปน 
ทางการ เมือ่วันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา 

 



 

 

 

 
 

อุทยานโมอาย มพีื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่บรรจุ
อัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญี่ปุ�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะซื้อที่ดินใว
เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทัง้ตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนช่ือทีผู่คนเรียกขาน เปนหน่ึง
ในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด   

 

 
 



 

 

 

 
จากน้ันนําทานสู ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 
80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซปัโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญ
ที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล 
ไขปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม 
และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นทีข่ึ้นช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว 
เรียกวา donburi 

 

 
 

ขึ้นช่ือวาตลาดปลา ไมไดมีแตปลาสดนะจะ นอกจากจะมปีลาสด ปูทาราบะ ปูขน 
ปูซูไว อาหารทะเลนานาชนิดแลว และยงัมผีลไมตามฤดูกาลอีกดวย ทีต่ลาดปลาแหงน้ี
ยงัมรีานอาหารสําหรับน่ังทานใหทานไดเลือกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารที่
แนะนํากคื็อ ซาซมิ ิขาวหนาปลาดิบ จนถงึหนาปลายาง ซึ่งมีเมนูนาทาน นาสนใจ ราคา
ยอมเยาวมากมาย 
 



 

 

 

 
 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
 

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเลต็ (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟช่ัน
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมช่ือดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถงึ 
128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวย
สินคาสําหรับทกุคนต้ังแตสินคาแฟช่ันหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณกีฬา และสนิคา
ทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยงัมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จไุด 650 ที่น่ัง และมี 
Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เปนพืน้ที่ที่มีสินคาทองถิน่และสินคาจากฟารม
สดมาขายอีกดวย  
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษ ีDUTY FREE สามารถเลือกซือ้สนิคาไดตามอัธ ยาศัย ซึง่มีสินคา
ใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เคร่ืองสําอางแบรนดดัง ทัง้ของตางประเทศและแบ
รนดดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคณุภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากทีไ่หนได 
นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บฟุเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และอาหาร
ทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซไูว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล 
ซาชิมิสดๆ และซูชหินาตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องดื่มแอลกฮอล   

 



 

 

 

 
 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 
 
วันทีห่า อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมรวมคาใชจายในการเดนิทาง) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอย
ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกบั

สถานีเจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนย
อาหาร มีราน 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 จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทัง้กลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคนืจะมองเห็นทวีีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมี
แสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมตึีก ESTA ซึง่
ที่ช้ัน 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพ
ตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวขึ้น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 
เยน)  

- ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดย
อยูถดัลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเปนยานที่
คึกคักและมชีีวติชีวาที่สุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนทีม่กีารเปดไฟตาม
ป�ายไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกทีต้ั่งอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยงัเปนแหลงชอป
ปم�ง รานอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทงิเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้งไนทคลับ บาร 



 

 

 

คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไม
แปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานทีแ่หงนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญที่สดุของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงน้ี 
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจกักันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืง
ซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ีทั้งสิ้น ซึง่จะมี
ความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ที่ ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีทัง้
นักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศรวมถงึชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกัน
เสมอ ที่น่ียงัขึ้นช่ือเร่ือง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 

เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวนัและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 

 
 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเดียวกนั 
 
วันทีห่ก สนามบนิชิโตเซะ - กรุงเทพฯ 
 
เชา  บริการอาหารเชา แบบ SET BOX 
  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพือ่เตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 



 

 

 

11.55 น. นําทุกทานเหริฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเอเชียเอกซ เที่ยวบินที่ 
XJ621 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืงโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 
 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน 
ทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ 
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเดี่ยว ราคาทัวรไม

รวมตัว๋ 
04 – 09 เมษายน 2563 35,999 12,000 25,999 
11 – 16 เมษายน 2563 41,999 12,000 31,999 

 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ
ทาน*** 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณใีดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกบัการสาย
การบนิเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทกุครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 



 

 

 

กรณุาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์
ในการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบนิเต็มใบใหกับสายการบิน
เปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทวัรสวนที่เหลือ กรณุาชําระ 21 วันกอน
การเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 2. คาทวัรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 

 



 

 

 

 
** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม
วาจะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สงิคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยม ีDATA 
ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อ
ไดกบัทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทวัรสวนที่เหลือ 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอืธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอื่นๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
4. กําหนดการเดนิทางระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจดัเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ    คาภาษีสนามบินทกุแหงทีม่ ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
อตัราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่ ทานละ 1,700 บาท** 



 

 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพาํนักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพือ่สํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธกิาร
เดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจนัทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรอืเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 



 

 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขตัฤกษ ตองยกเลกิการเดินทาง
ไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเทีย่วบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมด   

4. 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มวีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ีนักทองเทีย่ว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสอืเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจาํ 



 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซึ่งมีซปิล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กาํหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
 
2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
 
3. ประเทศญี่ปุ�น มกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนดิเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอทีจ่ะมาจากสิง่เหลาน้ี หาก
เจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


