
 “Furanokami Flower” ชมความสวยงามของทุง่ดอกไม้หลากสีสนัที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่น ณ “เมืองฟุราโน”  
 ช่ืนชมความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่ “สวนดอกไมชิ้คิไซ” ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนเหมือนพรมหลากส ี 

 ชมความมหัศจรรย์ของสระน า้สฟ้ีา “Bie Blue Pond”  

 ชมความงดงาม “น ้าตกกิงกะ” และ “น ้าตกริวเซย”์ ที่ได้ช่ือว่าเป็นน า้ตกคู่สามีภรรยาแห่งเมืองโซอุนเคียว 

 อิ่มอร่อยกบัรสชาติราเมนต้นต ารับแท้สไตล์ญ่ีปุ่น “หมู่บา้นราเมน” ได้รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ 

 ดื่มด ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เตม็ไปด้วยล าคลองและต้นก าเนิดศิลปะ “เครือ่งแกว้และกล่องดนตรี” 

 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแลต” สินค้าที่ขึ้นช่ืออกีอย่างของเกาะฮอกไกโด 

 ช้อปป้ิงจุใจย่านสดุฮิตที่ “ย่านซึซึกโินะ” แหล่งรวมสินค้าไว้หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผ่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
11 – 15 สิงหำคม 2560 (5วนั3คนื) 

**วนัแมแ่หง่ชาต*ิ* 47,900.- 
 

 

 
 
 

      
     Kamifurano Park                   Shikisai no oka                      Otaru Canal  Bie Blue Pond 



วนัทีห่นึ่ง           กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 
2000 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

*** พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์หมายเลข C  
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) *** 
หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้น

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
2345 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ - คามิฟรูาโน่ฟลาวเวอร์พาร์ค –สวนคิชิไซโนะโอกะ – โซอุนเคียว – สระน ้ าสีฟ้า – พิพิธภณัฑส์าเก –  

โซอุนเคียว 
0830 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญ่ีปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจ
คนเขา้เมือง  
 

     
 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไมน้านาชนิด รวมถึง
ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ท่ีสกดัจากดอกไมต้่างๆ ท่ีมีกล่ินหอมและประโยชน์มากมาย..เพื่อ
เดินทางไปยงั “คำมิฟูรำโน่ ฟลำวเวอร์พำร์ค” ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไมสี้สันสดใส ... ให้ท่านไดส้ัมผสั
ความงดงามของ ทุ่งสายรุ้ง หลากหลายดว้ยสีสนัสลบักนัอยา่งงดงามราวกบัภาพวาด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

       
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “สวนชิคไิซ โนะ โอกะ” ใหท่้านเดินชมสวนดอกไมน้านาชนิดตั้งอยูบ่นเนินเขา
ลดหลัน่กนัอย่าง  สวยงามซ่ึงมีช่ือว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ท่านเท่ียวชมและถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกอย่างเต็มอ่ิม กับสวนท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise” พบกบัความงามของเหล่า
มวลดอกไมท่ี้แข่งกนัอวดสีสนักนัเหมือนพรมหลากสีท่ีเบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้ง
ภายในสวนยงัมีจ าหน่ายผลผลิกทางการเกษตร ของท่ีระลึกและร้านอาหารไวค้อยบริการ…..หลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมิทศัน์ท่ีงดงามของภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ วธีิท่ีจะ
เพลิดเพลินไปกบัเสน่ห์ของเมืองน้ีน าท่านเดินทางชม “Blue Pond” สระสีฟ้าแห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีเพ่ิงเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีท าให้นกัท่องเท่ียว



หลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้น เป็นเพราะน ้ าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกว่าบ่อน ้ าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสู้ง
จ านวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน ้ าในบ่อ..สระสีฟ้าน้ีเกิดข้ึนดว้ยความบงัเอิญ
หลงัการสร้างเข่ือนเพ่ือป้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกลเ้คียงท่ีไดร้ะเบิดไปแลว้คร้ังหน่ึง น ้ า
ส่วนท่ีถูกกั้นออกจากเข่ือนกกัเก็บรวมกนัจนเกิดเป็น Blue Pond ในทุกวนัน้ี โดยปัจจุบนัยงัไม่อาจอธิบายถึง
ท่ีมาของสีฟ้าของน ้ าไดแ้น่ชดั แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน ้ าซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นความยาวคล่ืนท่ีสั้นกวา่ของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกบัชั้นบรรยากาศโลกน าท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” 
หมู่บา้นเล็กๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูง....เพ่ือน าท่านชม "พิพิธภัณฑ์สำเก โอโตโกะยำมำ" ซ่ึง
เป็นแหล่งผลิตสาเกช่ือดงัและเก่าแก่เป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่นเลยทีเดียว จากจุดเร่ิมตน้เลก็ๆของร้าน
สาเก "โอโตโกะยามา" ท่ีเร่ิมผลิตสาเกท่ีเมือง อิตามิ ช่วงปีคงับุน (พ.ศ.2204) ซ่ึงเป็นร้านสาเกท่ีท่านโชกุน 
ในสมยัเอโดะตอ้งซ้ือหามาด่ืมกนั จนถึงปัจจุบันก็ล่วงเลยมากว่า 340 ปีและไดก้ลายมาเป็นโรงงานสาเก
ระดบัพรีเม่ียมช่ือดงัท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติ ... 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่
สไตลญ่ี์ปุ่นใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลัง่  

ท่ีพกั : CHOYO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีส่ำม โซอุนเคยีว -น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์ – หมู่บ้ำนรำเมง็ - โอตำรุ – คลองโอตำรุ –  

พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี  ถนนซำไกมำจ ิ– โรงงำนชอกโกแลตอชิิยะ – ซัปโปโร 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 

       
น าท่านแวะชมความงามของ “น ้ำตกกิงกะ” หรือ “น ้ำตกแม่น ้ำสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อน
น ้ าท่ีไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกัษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเส้นดา้ยสีเงินแสนงดงาม ... 
ส่วนไม่ไกลกนันกัมีอีกหน่ึงน ้ าตก “น ้ำตกริวเซย์” หรือ “น ้ำตกดำวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจาก
น ้ าตกท่ีไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเม่ือตอ้งกับแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกับดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจาก
ฟากฟ้า ... นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อวา่เป็นน ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้ าตกทั้ง
สองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเท่ียวชมไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงาม
ตามอธัยาศยั... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่งอำซำฮีกำว่ำ” ศูนยร์วมร้านราเม็งติดอนัดบัของ
เมืองอาซาฮีกาวา่และของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมงท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่าง
แข่งขนักนัท าราเมงของตนเองให้อร่อยท่ีสุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาวา่เพื่อใหเ้ป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกร้านเด็ด
ตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมง็ ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (4) 
 



       
หลงัอาหารจากนั้น “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวา่งทาง
ท่านจะไดเ้พลินตากบัทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของ
ญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ใน
เมืองเวนิสแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป
ตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ” 
(Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ือง
แก้ว” “พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซา
ไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแลต็ Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ  
เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 
... จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลก
เท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมี
เสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ี
ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี 
“พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งท่ีท ามาจากแก้ว
มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นกั ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนั
แสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได ้“เลือกซ้ือ
เลือกชม” สินค้าท่ีผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ... น าท่านเดินทางสู่ “โรงงำน
ช็อกโกแลต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยีย่มมากมาย
ทัว่ทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแลต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลม
กล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจัดแสดง
อุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และ
สามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมือง
หลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น ผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง
หมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บค าแนะน่าและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญ
ชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 
*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ 
ในเมืองซปัโปโร *** 

ทีพ่กั :  NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 



วนัทีส่ี่ ตลำดนิโจ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรเก่ำรัฐบำล – หอนำฬิกำ – สวนโอโดริ –  
ช็อปป้ิงซูซูกโินะ – สนำมบินชิโตเซ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

    
น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดเช้ำ” น าท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษ์
ทะเล หอยเชลล ์สัตวน์ ้ าเคม็สดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและ
ผลไมส้ด มากมายกวา่ 70 ร้านคา้ท่ีเอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม ...  น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือ
เดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอย
ปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับ
พนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่ ณ 
ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป ...   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

       
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคาร
น้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์
การสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบ
อาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่
และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างข้ึนมา
ใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดั
งานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น ... แลว้น าท่านผ่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ 
“หอนำฬิกำโบรำณ” เมืองซัปโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง 
นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 
100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย ...สวนสาธารณะโอ
โดริ(Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ี
จอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บลอ็คของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม 
และช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ์จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะซปัโปโร ดา้นทิศตะวนัออกของสวน
โอโดริ เป็นท่ีตั้ งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงด้านบนมีจุดชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ท่ีความสูง 90 เมตร 
ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของ



ซัปโปโร....สมควรแก่เวลาน าท่านชอ้ปป้ิงย่าน “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือก
จบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน
100เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผ้าแฟชั่นวยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ 
Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนในซปัโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเม็ง
ซ่ึงแหล่งท่ีข้ึนช่ือ คือ “Ramen Yokocho” หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ตรอกรำเมง็” ศูนยร์วมร้านราเมน
ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในซปัโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนกั แต่จะสงัเกตไดว้า่ร้านไหนอร่อย จากจ านวนคิวของลูกคา้
ท่ีรอ 
*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นซึซึกิโนะ *** 

ทีพ่กั :  NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 

1045  ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 
1545  ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 47,900.- บาท 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัท่ี 1 ก.ค. 56) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วันขึ้นไป คนืมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุป๊ที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นต้น บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่นั่ง 

กบัสายการบนิและค่ามดัจ าที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า  

หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณทีี่ท่านมคีวามประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวนัที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนนิการออกตัว๋ เคร่ืองบนิแล้ว ถ้าว ี

ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋

เคร่ืองบนิในแต่ละกรุป๊)  

8. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน  

รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 



หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุตัเิหต,ุ การเมอืง, สายการบนิ, อตัราแลกเปล่ียน 

หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสาร

การเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต ิและการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

3. ในกรณทีี่เกดิภัยพิบตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบริษัทสามารถคนืเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ได้กต่็อเมื่อทางสายการบนิ และ

โรงแรมที่พักได้ท าการพิจารณาคนืเงินส่วนนั้นให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจดัที่นั่งบนสายการบนิ หากลูกค้าในกรุป๊ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการ

บนิไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกนัทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิก

แต่ละบ้านได้นั่งด้วยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบนิไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบนิภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ

ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนเที่ยวบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. ส าหรับการเดนิทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามดืเรว็ รวมถงึช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็

กว่าปกต ิขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนจองทวัร ์
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมขีนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพักส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน

จองห้องแบบเดก็ไม่เสริมเตยีงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มห้ีองว่าง ส าหรับเดก็เสริมเตยีงจะสะดวกกว่า 
 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบีริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมอืจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมอืง 

ถนนค่อนข้างแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 
 

10. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอื 
 

11.  เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


