
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ620 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 



วนัทีส่อง ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร  - สวนโอโดริ - บ่อน า้สีฟ้า - โซอุนเคียว  

08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 
5 ของญี่ปุ่น จากนั้นน าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็น
อาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า 
ตึกน้ีผ่านก  ารใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูก
ไฟไหม้เม่ือปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงได้รับการข้ึน
ทะเบียนให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 จากนั้นน าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร 
เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 
เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปล่ียนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานาน
จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 
1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพกัผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดริเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสวนสาธารณะแต่ท่ีจริง
แล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิท่ี 4) มีการสร้างแนวกนัไฟท่ีแยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝ่ัง
เหนือใตซ่ึ้งต่อมาไดช่ื้อวา่ถนนชิริเบชิและถูกเปล่ียนช่ือใหม่เป็นโอโดริ สถานท่ีเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจแบบ
สบายๆ ในยามปกติ และยงัเป็นท่ีจดังานเทศกาลข้ึนช่ือของฮอกไกโดอีกด้วย  สามารถท่ีจะสนุกสนาน
เพลิดเพลินไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและ
เบียร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร่้วงมีเทศกาลออทัม่เฟสซ่ึงรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมี
เทศกาลหิมะซ่ึงพฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก น าท่านชม บ่อน ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน ้ าสีฟ้าท่ีเกิด
จากความบงัเอิญท่ีเกิดจากการสร้างเข่ือนเพื่อไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เม่ือปี 
ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง โดยท่ีกน้บ่อน ้ าแห่งน้ีจะมีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกต
สดใส และมีก่ิงไมท่ี้โผล่ออกมาจากพื้นผิวน ้ า ท าให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน ้ าแห่งน้ี
จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกดว้ย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาวา่เพื่อเขา้สู่ท่ี
พกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั  โรงแรม SOUNKYO GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผวิพรรณ
สวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีอกีด้วย 
 

วนัทีส่าม น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ - ทุ่งพงิค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทวิลปิ - ออิอน มอลล์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของน ้ าตกท่ี
จดัไดว้า่เป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้ าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุน
เคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้ าแข็ง น าท่านชมทุ่งพิงค์มอสหรือชิบะ



ซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แห่งเมืองทาคิโนอูเอะตั้งอยูใ่นเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด ท่ีน่ีเร่ิมปลูก
พิงค์มอสส์มาตั้งแต่ปี 1957 โดยเป็นการร่วมมือของชุมชนเพื่อสร้างจุดขายในการท่องเท่ียวบนพื้นท่ี 100,000 
ตารางเมตรของทุ่ง แห่งน้ี นอกจากจะมีดอกพิงคม์อสท่ีบานสะพร่ังเต็มทอ้งทุ่งเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงตน้เดือนมิถุนายนของทุกปีแลว้ ท่ีน่ีก็ยงัรายลอ้มไปดว้ยภูเขา และน ้าตก จึงท าให้
ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพท่ี้ใดในญ่ีปุ่น หมายเหตุ : ในกรณีทุ่ง
ดอกพิ้งค์มอสหมดช่วงฤดูแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า แทนทุ่งดอกพิ้งค์มอส 
ซ่ึงได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังใน
กรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มี
แนวความคิดทีว่่า สัตว์ต่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ันๆ จึง
ท าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากข้ัวโลก นก
เพนกวนิสายพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงครอบครัวลงิอุลงัอุตังแสนรู้ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสัน 

กว่า 120 เฉดสี ไม่ต ่ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดก่ึงกลางของแนวชายฝ่ังทะเล
โอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพร้อมตอ้นรับการมาเยือนของนกัท่องเท่ียวจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่งน้ีเกิด
จากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ท่ีจะน าดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาปลูกเพื่อเป็นสินคา้
ส่งออก พวกเขาไดข้ยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็นพื้นท่ีกวา้งขวางและสามารถดึงดูดสายตาผูท่ี้สัญจรไป
มาบนทางหลวงได ้ หมายเหตุ: ในกรณีทุ่งดอกทิวลปิไม่บานหรือหมดช่วงฤดูแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน า
ท่านเดินทางสู่เมืองคามิคาวะ เพ่ือชม พิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุ่งดอกทิวลิป ซ่ึงเป็น
สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ช่ืนชมกับผลงานการป้ันตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงาน
เหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีช่ือเสียง นอกจากนี้ภายในถ ้ายังมีความสวยงามของหิมะที่
เหมือนกับอยู่ในถ า้หินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่นมีทั้งของฝาก เคร่ืองด่ืม ขนม อาหารสด ผลไมส้ดๆจากสวน ซ่ึงผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีจะมีขายจ าเพาะ
เมืองเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์ยา เคร่ืองส าอางค์ สินคา้แบรนด์เนม กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ราคาถูก มี
จ าหน่ายอย่างมากมายและหลากหลายอิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั หากท่านใดหิวๆสามารถ
แวะไปโซนอาหารซ่ึงมีทั้งร้านนัง่ คาเฟ่ และฟู้ดคอร์ทให้ท่านไดเ้ลือกรับประทานตามใจชอบ ** อิสระอาหาร
ค ่าตามอธัยาศัย** 

ทีพ่กั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน ้าโบราณ - ดิวตีฟ้รี - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ - บุฟ
เฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรือนนั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจาก
การท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมือง



เลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ  คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี 
ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็น
ถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง และได้
ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนัน่เอง น าท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กล่อง
ดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หน่ึงในร้านคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวัอาคารมี
ความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์เมือง นอกจากน้ีด้านหน้า
พิพิธภณัฑย์งัมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของท่ีระลึก
ท่ีเมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ าประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมท่ีแคนนาดา
กนันะจ๊ะ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชมสินคา้มากมาย กบัถนนซาไกมาชิ  โดยดา้นขวามือก็ตอ้งสะดุดตา 
สะดุดใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคิตต้ี ท่ีทา้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลย
ไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสักหน่อยสิค่ะ เม่ือเขา้ไปในร้านทุกท่านสามารถเลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบ
แต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซ่ึงข้างหลังแก้วจะมีการสกรีนค าว่า otaru ติดไวด้้วยนะคะ ซ่ึงแก้วก็จะมีมากมาย
หลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกนัออกไป เม่ือซ้ือแกว้พร้อมเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้สามารถเติม
เคร่ืองด่ืมฟรีไดอี้กรอบดว้ยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้ เชิญเลือกท่ีนัง่ตามอธัยาศยัท่ีบริเวณชั้นสองได้
เลยจา้ หรือถ้าใครไม่อยากนัง่บริเวณชั้นหน่ึงจะเป็นโซนขายของท่ีระลึก หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตู้
กาชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนท่ีคุณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ ออกจากร้านคาเฟ่คิตต้ีไม่ทนัไร ก็จะ
เจอร้านถดัมาท่ีเรียกกนัวา่ มาฮอกไกโด ทั้งทีตอ้งไม่พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ให้น่ังทานและสามารถ
ส่ังกลบัได้  ซ่ึงบางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกนัสักนิดนึง  ส่ิงตอ้งห้ามก็คือ หา้มพลาดท่ีจะล้ิมรส และหา้มพลาดท่ีจะ
ห้ิวกลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนัเป็นท่ีรักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ท่ีควรค่าแก่การทานคือชีสเคก้นัน่เอง สัมผสั
ล้ินท่ีนุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ล้ิมรสพร้อมกบัจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมน
ติก ไม่มีอะไรจะฟินไปยิ่งกว่าน้ีแลว้ววว มากนัท่ีร้านแนะน าร้านสุดทา้ยกนัค่ะ ร้านน้ีก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจ
คนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเด่นของร้านน้ีก็คือไอศกรีมนัน่เองค่ะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม เป็นซอฟทค์รีม
เน้ือนุ่มละมุน ภายในร้านแบ่งเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นท่ีสองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดท่ีจะ
ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทั้งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแลว้ ทางร้านยงัจ าหน่ายของท่ี
ระลึกเก่ียวกบัสนูปป้ีเพื่อเอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยค่ะ มีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งมากมาย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี DUTY 

FREE สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอางแบ
รนด์ดงั ทั้งของต่างประเทศและแบรนด์ดงัของญ่ีปุ่น หรือวา่จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซ่ึงไม่วามารถหาซ้ือ
จากท่ีไหนได ้นอกจากร้านคา้ปลอดภาษีเท่านั้น อิสระให้ท่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี 
ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อก
ถนน มี ร้านค้าตั้ งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin  มี ร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิ จิตอล , 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอาง  



ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซู
ไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ หมายเหตุ ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอ
ลกฮอล์   
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วนัทีห้่า  อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าในการ
เดินทาง อาทิ อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์ ซัป
โปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้ง
ดิจิตอล , เค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน , ร้านUNIQLO ขายเส้ือผ้าแฟชั่นว ัย รุ่น ,ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ท่ีชั้น 38 เรียกวา่ T38 
(Tower Three Eight) ท่ีระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงาม
ทั้งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวทีาวเวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่ม
ตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ข้ึน จุดชมวิวราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง
มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของซัปโป
โร โดยเฉพาะในยามค ่ าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้ งอยู่ในย่านแห่งน้ี 
นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลบั บาร์ 
คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ 
สถานท่ีแห่งนี ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้างข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลท่ีจบัได้ส่วน
ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่
จะมีทั้งนกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใช้สอยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือ
เร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีห่ก  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 
  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
09.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 

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



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

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยว 
ราคาทวัร์ไม่รวม

ตั๋ว 

02 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉัตรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 

29,999 10,000 19,999 

09 – 14 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2563 27,999 10,000 17,999 

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 
(วนัเฉลมิฯ พระราชินิ) 

28,999 10,000 18,999 

** บริการน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัทีม่ีรายการท่องเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง
ทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน1วันหลังการจอง หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
มัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยัง
มิได้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 26 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกั
ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน10,000บาทต่อท่าน ภายใน1วนัหลงัการจองเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 26 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณทีีว่ัน

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 



ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  



2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 
 
 


