
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

** อาหารม้ือพิเศษ! บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล ขาปูยกัษ ์ณ โรงแรม 

ใหท่้านรบัประทานอยา่งจุใจ ** 

*** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ตส์ดๆ จากฟารม์โทมิตะ *** 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
 9 – 13  สิงหำคม  

**วนัแมแ่หง่ชาต*ิ* 38,900.- 



 

วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) 

1900 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3  
 
(น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน และขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจำกต้องเป็นไปตำมระบบของ 

สำยกำรบิน หำกต้องกำรซ้ือเพิม่ต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเพิม่) 
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดงันั้น

ผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 
 

 
 
 
 
 
 

 

2355 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X  เทีย่วบิน XJ 620 
มบีริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน ำ้อดัลม, น ำ้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

วนัทีส่อง  ชิโตเซ่ - ฟูรำโน่ - ฟำร์มโทมติะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – สระน ำ้สีฟ้ำ -  โซอุนเคยีว – น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์  

0840 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอ็กไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง– สนำมบนิชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 23.55-08.40 )  
 

 
 

✈ 
 
 

2 
ชิโตเซ่ - ฟูรำโน่ - ฟำร์มโทมติะ – บิเอะ – สวนชิคไิซโนะโอกะ – สระ
น ำ้สีฟ้ำ – โซอุนเคยีว – น ำ้ตกกงิกะ & น ำ้ตกริวเซย์  -



MELON 


HOTEL 
SOUNKYO MOUNT VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
โซอุนเคยีว –สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – โอตำรุ – คลองโอ
ตำรุ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี –  ถนนซำไกมำจ ิ– 

โรงงำนช็อกโกแลตอชิิยะ – ซัปโปโร – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ  
  - 

SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – ตลำดเช้ำโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำล
เก่ำ – หอนำฬิกำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปป้ิง เรร่ำ เอ้ำท์
เลต – ชิโตเซ่ 

  - 
AIR TERMINAL CHITOSE 
HOTEL OR  SIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55-15.10 )  - -  
 



     

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟูรำโน่” เมืองเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไมน้านาชนิด รวมถึงผลิตภณัฑ ์
เพื่อสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ท่ีสกดัจากดอกไมต้่างๆ ท่ีมีกล่ินหอมและประโยชน์มากมาย..เพื่อเดินทางไปยงั “ฟำร์ม
โทมติะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชมความโดดเด่นกบัทุ่ง 7 สี “อิโรโดริ ฮำทำเกะ” ให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของทุ่งสายรุ้ง 
หลากสีสนัสลบักนัอยา่ง งดงามราวกบัภาพวาด ... ซ่ึงภายในฟาร์มแห่งน้ีมีดอกไม้
อยูท่ั้งหมด  6 สวน ท่ีผลดักนัออกดอกเบ่งบานสลบักนัตามฤดูกาล อาทิ ดอกวิโอ
ล่า, ดอกดาวเรือง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไมน้านาชนิดหลากสีสัน บานสะพร่ัง
ตอ้นรับผูม้าเยอืน (การบานของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพของอากาศ) ... โดยท่านจะ
ไดเ้ดินชมทุ่งดอกไมต้่างๆ ท่ีสวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแลว้สุดแสน
โรแมนติกยิง่นกั ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั ... หรือจะเลือกศึกษาประวติัความเป็นมาและ
ววิฒันาการต่างๆ ของฟาร์มไดท่ี้ “Hanabito House” ... เลือกเพลินตากบั “ดอกลำเวนเดอร์” หรือ “ดอกวำวันจิ” สีม่วงท่ี
สวยสด ท่ี “Green House” (เปิดให้ชมเฉพาะบางเดือน) ... หรือจะ “เลือกชมและซ้ือ” ผลิตภณัฑจ์ากดอกไมแ้ห้งไดท่ี้ 
“Dried Flower House” ... แลว้มาสูดกล่ินความหอมของมวลดอกไมห้ลากหลายชนิดท่ีไดท้ าการสกดัมาเป็นน ้ าหอมท่ี 
“Perfume Workshop”... หรือจะเลือกนัง่จิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมลาเวนเดอร์ ท่ีหอมนมฮอกไกโดและกล่ินลา
เวนเดอร์ สูตรลบัเฉพาะของฟาร์มโทมิตะท่ีน่ีท่ีเดียว พร้อมชมธรรมชาติใหเ้พลินตาท่ี “Potpourri House” ตามอธัยาศยั... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) บริการท่านบุฟเฟ่ตจ์ากฟาร์มโทมิตะ เมล่อนสีทองเกรดพรีเม่ียมสายพนัธ์ุ
ทอ้งถ่ินของเกาะฮอกไกโดแช่เยน็หวานฉ ่า ใหทุ้กท่านชิมกนัอยา่งจุใจ  

 

                      

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ื้อว่า “Small Town                       
Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนน่ารักของเมืองน้ีอยู่ท่ีภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา                                              
วิวระหว่างสองข้างทาง ท่ีเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ตดัสลับกับไร่ข้าวโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าคราม                      
ของทอ้งฟ้าตดัเป็น ฉากหลงัสลบัเนินเขาเส้นทางท่ีเรียกกนัวา่ “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็น
สถานท่ีท่ีสวยงาม เหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไวใ้นความทรงจ าอย่างยิ่ง ... โดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จักกันดี                   
และได้รับความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย                        
อาทิ รถยนตนิ์สสนั มาสดา้ และบุหร่ีไมลดเ์ซเวน่... 

เพ่ือน าท่านชม “สวนชิคไิซ โนะ โอกะ” ใหท่้านเดินชมสวนดอกไมน้านาชนิดตั้งอยูบ่นเนินเขาลดหลัน่กนัอยา่ง  สวยงาม
ซ่ึงมีช่ือวา่ “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ...ให้ท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอยา่งเต็มอ่ิม กบัสวนท่ีไดรั้บ



สมญานามวา่เป็น “Flower Paradise”  พบกบัความงามของเหล่ามวลดอกไมท่ี้แข่งกนัอวดสีสันกนัเหมือนพรมหลากสี
ท่ีเบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยงัมีจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของท่ีระลึกและ
ร้านอาหารไวค้อยบริการ….. 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางชม “Blue Pond” สระสีฟ้าแห่งน้ี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเร่ิมมีช่ือเสียงไดไ้ม่
นานของฮอกไกโด ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบิเอะ ช่ือเสียงท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวหลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้นเป็นเพราะน ้ าสีฟ้า
ท่ีสดใสเกินกวา่บ่อน ้ าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสู้งจ านวนมากท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความใส  แปลกตาท่ีแสนพิเศษ ของ
น ้ าในบ่อ..สระสีฟ้าน้ีเกิดข้ึนดว้ยความบังเอิญหลงัการสร้างเข่ือนเพ่ือป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณ
ใกลเ้คียงท่ีไดร้ะเบิดไปแลว้คร้ังหน่ึง น ้ าส่วนท่ีถูกกั้นออกจากเข่ือนกกัเก็บรวมกนัจนเกิดเป็น “Blue Pond” ในทุกวนัน้ี 
...โดยปัจจุบนัยงัไม่อาจอธิบายถึงท่ีมาของสีฟ้าของน ้ าไดแ้น่ชดัแต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
ในน ้ าซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความยาวคล่ืนท่ีสั้นกวา่ของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกบัชั้นบรรยากาศโลก ... 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง “โซอุนเคยีว” หมู่บา้นเลก็ๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูงและยงัอยูใ่นเขต “อุทยำน
แห่งชำติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยงัเป็นแหล่งน ้ าแร่ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ในแต่ละปีจะมี
นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนบัลา้นเขา้มาตากอากาศ แช่น ้ าแร่เพ่ือสุขภาพและบ ารุงผิวพรรณ ...  

น าท่านเดินทางชมความงามของ “น ำ้ตกกงิกะ” หรือ “น ำ้ตกแม่น ำ้สีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน ้ าท่ีไหล
ลงมาจากหนา้ผานั้นมีลกัษณะเป็นเสน้ขาวเลก็ๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเสน้ดา้ยสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกนันกัมีอีก
หน่ึงน ้ าตก “น ำ้ตกริวเซย์” หรือ “น ำ้ตกดำวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจากน ้ าตกท่ีไหลออกมาจากชะง่อนผานั้น
เม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้า ...นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อวา่เป็นน ้ าตก
คู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแขง็ตวักลายเป็นน ้ าแขง็ ... อิสระให้ท่านเท่ียวชมไดต้าม
อธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ...  

สมควรแก่เวลา เพื่อน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั                                                                                                                                                 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ  
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่  

 

วนัทีส่ำม โซอุนเคยีว –สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี –  ถนนซำ
ไกมำจ ิ– โรงงำนช็อกโกแลตอชิิยะ – ซัปโปโร – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (3)   



   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาของ ฮอก
ไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ” เป็นสวนสัตวแ์ห่ง
เมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสตัวแ์ปลกๆ หลากหลายสายพนัธ์ุ รวมไปถึงสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลก ... น าท่านต่ืนตากบั 
“นกเพนกวนิ” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสตัวใ์หท่้านไดบ้นัทึกภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินและอุโมงคใ์ตน้ ้ าท่ี
ท่านจะไดช้มเพนกวนิวา่ยน ้ าไดอ้ยา่งใกลชิ้ดถึง 360 องศา “หมขีำวขั้วโลก” ท่ีเดินอวดโฉมใหท่้านชมความน่ารักท่ีหาชม
ไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก  พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ำแดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบี
เร่ียน”และ “ฝูงสุนัขจิง้จอง” ... นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัสัตวพ้ื์นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง 
นกฮูก เหยีย่ว และสิงโตทะเล ...  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่งอำซำฮีกำว่ำ” ศูนยร์วมร้านราเมนติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาวา่และของ
เกาะฮอกไกโด หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมงของตนเองให้อร่อย
ท่ีสุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาวา่เพื่อให้เป็น
ท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกร้านเด็ดตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน  

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

       

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ...                       
ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองท่ีท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิสแวะชม            
“คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920                                 
ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้                                
ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลอง               
และวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี”                    
ท่านจะได้ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งท่ีท ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก ... หรือ                           
จะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้
ด้วยช่างผู ้ช านาญการ...อิสระให้ท่านได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินค้าท่ีผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือ                               
ฝากคนทางบา้น ...จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือน          
บนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ... นาฬิกาจะมี
เสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และจะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ า อีกเรือนท่ีลอนดอน ...                        



ไม่ใกลไ้ม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินขา้มไปยงั “ถนนซำไกมำจิ”  ท่ีเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ๆ                       
ท่ี ภู มิ ใจน า เสนอหอย เชลล์กระทะ ร้อนและแมงดาทะ เลยักษ์ ท่ี แม้แต่ชาวประมงผู ้โชกโชนยังต้อง ท่ึ ง                                                       
อาหารทะเลท่ีน ามาโชวทุ์กตวัสามารถซ้ือและย่างให้เห็นกนัสด ๆ ...โอตารุยงัข้ึนท าเนียบเป็นแหล่งของอาหารทะเล                      
ท่ีสดและรสเลิศท่ีสุดของแดนปลาดิบ ...อิสระใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... 

น าท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ “โคนม” 
คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดี
เยีย่มกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแลต็จากประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์ลยก็วา่ได ้... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์                
การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและ
เลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ... 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อไปยงัย่านช้อปป้ิงและ แหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด                    
“ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่าย                 
กลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่นร้าน                      
Matsumoto Kiyoshi ขายยาและ เคร่ืองส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo เป็นตน้ ... 

*** เพ่ือให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่าอาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้
ต่างๆ*** 

ทีพ่กั :  SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ ตลำดเช้ำโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิกำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปป้ิง เรร่ำ เอ้ำท์
เลต – ชิโตเซ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

       

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดเช้ำโจไก” น าท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษท์ะเล 
หอยเชลล ์สตัวน์ ้ าเคม็สดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและผลไมส้ด มากมาย
กวา่ 70 ร้านคา้ท่ีเอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม ... น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด”  หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” 
เปล่ียนเพ่ือใหส้มกบัความ ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้น ช า ว เ ก า ะ         
ฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ได้มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ท่ีน่ี                                             
ก็เป็นท่ีส าหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป ... 

น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคาร น้ีถือเป็นสัญลักษณ์
แห่งเมือง ซัปโปโร  ท าให้นักท่องเ ท่ียวท้องถ่ินและต่างชาติ รู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของ                        
โดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิก
ทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น                       



และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์ว้
ใหเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง ของรัฐบาล
ญ่ีปุ่น ... น าท่านผา่นชม “หอนำฬิกำโบรำณ” สญัลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโร ซ่ึง สร้าง ข้ึนตั้ งแต่ ปี  ค .ศ .  1878 ปัจ จุบัน 
นอกจากน้ี ยงัถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปี                  
ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย... 

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

                        

หลงัอาหาร น ำท่ำนสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทำงทิศ
เหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวำ้งประมำณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12  บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ีงดงำม และช่วงตน้เดือนกุมภำพนัธ์ จะเป็นสถำนท่ีหลกัในกำรจดัเทศกำลหิมะ ซปัโปโร ดำ้นทิศตะวนัออกของ
สวนโอโดริ เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทำวเวอร์ซปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดำ้นบนมีจุดชมวิวท่ี
สำมำรถมองเห็นวิวท่ีสวยงำมของสวนสำธำรณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ท่ีควำมสูง 90 เมตร ในช่วง
กลำงคืนทำวเวอร์จะเปิดไฟประดบัประดำเพ่ือควำมสวยงำม เป็นสถำนท่ีท่ีน่ำสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวมค่า
เข้าชม)... 

น ำท่ำนเดินทำงชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี “เรร่า เอาท์เล็ท” ท่ำนจะเพลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงั
หลำกหลำยทั้งแบรนด์ต่ำงประเทศและ แบนด์ดังของญ่ีปุ่น และสินคำ้ดีรำคำพิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 ร้ำนคำ้ซ่ึงใน
บรรดำแบรนด์ดงัเหล่ำน้ีจะมีถึง 58  แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสำขำในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ัง
แรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนดด์งัท่ีมำเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินคำ้ส ำหรับสุภำพบุรุษและสุภำพสตรี เด็ก อุปกรณ์ 
กีฬำ นำฬิกำ รองเทำ้ อำทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie 

Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

  *** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ 
  ต่างๆ*** 

ทีพ่กั :  AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบนิชิโตเซ่”  

0955 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X  เทีย่วบิน  XJ 621 

1510 ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 

 
 

 
อตัราค่าบริการ   

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กิน 2 ปี (Infant)                                           ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

     *** ไม่มีรำคำเดก็ *** 
 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 บาท/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 
 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร์และพนกังานขบัรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป  

หากบริการดี น่ารัก สามารถเพ่ิมใหเ้ป็น  ก าลงัใจ  ในการท างานได ้
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



5. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 15,000.- บำท    
            ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน ในแต่ละ

กรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมำยเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 



 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

 ...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง 


