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ก ำหนดกำรเดินทำง : 
วนัที ่28 กนัยำยน - 03 ตุลำคม 2561 / 12 - 17 ตุลำคม 2561 

วนัที ่19 - 24 ตุลำคม 2561 /20 - 25 ตุลำคม 2561 ( วนัหยุดปิยะ ) 
 
 

เทีย่วบนิ รำยละเอียด ไฟลเ์ดินทำง เวลำกำรเดินทำง สำยกำรบิน 

ขำไป   DMK (กรุงเทพ) - CTS  (ชิโตเซะ)   XJ 620 23.55-08.40 

 
ขำกลบั   CTS  (ชิโตเซะ)  - DMK (กรุงเทพ)   XJ 621 09.55-15.50 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซ่ 
 

20:30 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  อาคาร 1   ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 

แอร์เอเชีย X  (ตรงทางเขา้ประตูหมายเลข 4)  กรุณำสงัเกตป้ำยรบัคณะเดินทำง ===  HAPPY 

TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระเชค็อินท์

แด่ทุกทา่น….. 
 
 

** เคาน์เตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาท*ี* 
 
 
 

23:55 น. บินสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 

(เดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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วนัที่สอง       สนำมบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดำนิ(หุบเขำนรก) - ฟำรม์หมีสีน ้ ำตำล – ภูเขำไฟโชวะ ชินซงั   

                  (ข้ึนกระเชา้ Rope Way ชมใบไมเ้ปลีย่นสี) ท่ำนจะไดช้มควำมงำมของทะเลสำบโทยะ - ทีพ่กั 

 

 

08:40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว... 
   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้แร่ที่มีช่ือสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด พา

ทา่นชม จิโกคุดำหน ิ(Jigokudani) หรือเรียกอกีอย่างว่า “หุบเขำนรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-

Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน า้ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณ

เสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มี

ช่ือเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด (ฉำกหนึง่ในภำพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว ภำพยนตรชื์่อดงั) กบั

ค ำยอดฮิตทีน่ำงเอกถำมพระเอก “ มำจอ้งตำกนัสกั 1 นำทีไหม? ณ หบุเขำนรก ” ทางเข้าหุบ

เขาจะมี สัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ

ตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไป

หน่อย แต่น่ีเป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้

มาเยือน  ดังน้ันทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่น่ี   ไม่ว่า

จะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน ้าจะมีป้าย

ต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เหน็โดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้าไปจะมี

เส้นทางเดินชมธรรมชาติให้เดินเที่ยวชมได้ 

บริเวณน้ีจะมีโรงแรมตั้งขึ้ นจ านวนมากเพราะ

ใกล้กับแหล่งบ่อน ้าแร่จากธรรมชาติ ท าให้

โรงแรมมีออนเซนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอด

ทั้งปี เมื่อเดินใกล้เข้าไปบริเวณหุบเขาจะมีไอ

ก ามะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณ

กจ็ะมีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้

พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะน าว่าถ้าใครเป็น

ภมูิแพ้หรือกลัวว่าจะเหมน็กล่ินก ามะถัน (จริงๆ

กล่ินกไ็ม่รุนแรงเทา่ไหร่นัก) ควรจะพกหน้ากาก

อน ามั ยห รื อ ผ้ า เ ช็ดห น้ าม า ปิดจ มูก ด้ ว ย  

ไฮไลท!์! ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี ท่านจะไดถ่้ายรูปความงดงามของธรรมชาติที่เปลีย่นเป็นสีแดง สีสม้ 

สีเหลอืง สวยงามเหมอืนภาพวาด...จนอดใจไม่ไหวทีจ่ะเขา้ไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ   

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (1)  เมนู...เทปันยำกิเซ็ท  
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บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางมายัง ฟำรม์หมีสีน ้ ำตำล ซ่ึงมีถิ่นก าเนิดอยู่

แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ปัจจุบันน้ีได้กลายเป็นสัตว์

ใกล้สูญพันธ์และหาดูได้ยากเตม็ที  อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารัก

ของเหล่าหมีสนี า้ตาลที่จะคอยโบกไม้โบกมือ ท าทา่ตลกๆ ให้เราเหน็ 

เช่น โบกมือเรียกแขก, ทา่ไหว้ขอขนม หรือปีนเสามาใกล้ๆ  ย่ิงตอน

คนเยอะๆ แล้วโยนขนมลงไปให้มันนะ ดูน่ารักมาก ประมาณว่า 

“ทางน้ีพี ่ทางน้ี โยนมาทางน้ีเลย้” 
 

จากน้ันน าท่านชม ภูเขำไฟโชวะ ชินซงั  (ข้ึนกระเชำ้ Rope Way ชมใบไมเ้ปลีย่นสี)  ภเูขาไฟโชวะชินซัง ใน

อดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดข้ึนจากการสั่นสะเทือน

ของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ข้างๆ ภเูขาไฟอุซุ 
พาทา่นขึ้นกระเช้าเพ่ือความงดงามทศันีย์ภาพด้านบน

ที่จะท าให้ท่านได้เหน็วิวบรรยากาศของใบไม้เปล่ียนสี

ที่งดงาม และจุดนั้นสามารถมองเห็นทัศนียภาพ  

มุมกวา้งของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในทะเลสาบ

ช่ือดังของญ่ีปุ่น ตัวทะเลสาบจะเป็นวงกลม แต่ตรง

กลางทะเลสาบจะมีเกาะโผล่ขึ้ นมาเป็นทะเลสาบที่ไม่

เคยแขง็ตัวและเน่ืองจากในน า้มีสารอาหารน้อย ท าให้แพลงตอนอาศัยอยู่น้อย น า้จึงมีความใสมาก 
 

เย็น  รบัประทำนอำหำรในโรงแรม  (2)  
 

ทีพ่กั   โรงแรม HILTON NISEKO HOTEL  (ระดบั 5 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ  

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ำม       หมู่บำ้นโจซนัเคอิ - น ้าตกชิไรโตะ  - สะพานฟตุาม ิ– เมืองโอตำรุ – ชมพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  

                  หอนำฬิกำไอน ้ ำ ( หนึง่ในฉำกภำพยนตรแ์ฟนเดย ์) – ทีพ่กัระดบั 5 ดำว  

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (3) 

จากน้ันน าท่านชม บ่อน ้ ำพุรอ้นโจซันเคอิ 

บ่อน า้พุร้อนโจซันเคอิตั้งอยู่ในสวนแห่งชาติ 
Shikotsu-Toya ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

เมื่อซัปโปโร เป็นบ่อน ้าพุร้อนที่มีช่ือเสียง

มาก และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงที่มีน่า

ทอ่งเที่ยวมากๆ เพราะจะมีนักทอ่งเที่ยวมา 
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เย่ียมเยียนบ่อน า้พุร้อนโจซันเคอิมากถึง 2,400,000คนทุกๆปี จากน้ันน าชมความงดงามของ น ้ ำตกชิไรโตะ 
น า้ตกที่ใสมากๆ และถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ อากาศรอบน า้ตกค่อนข้างเยน็ ท่านจะได้สัมผัสกับละอองน า้จาก

น า้ตกท าให้รู้สกึผ่อนคลายสบาย 

และในช่วงฤดูใบไมร่้วง ตน้ไม้

ต่างๆรอบน า้ตกจะเปลีย่นเป็นสี

เ ห ลื อ ง แ ล ะ แ ด ง  ย่ิ ง ท า ใ ห้

ทิวทัศน์สวยงามจนต้องคว ้า

กลอ้งขึ้ นมาถ่ายรูปเลยที่เดียว 

จากน้ันน าท่านไปยัง สะพำนฟุ

ตำมิ จุดชมวิวใบไม้เปล่ียนสีที่

พลาดไม่ได้เลยที่เดียว จุดเด่น

อยู่ที่สะพานสีแดงที่ทอดข้าม

แม่น า้โทโยฮิระ และได้ขึ้นช่ือว่า

เป็นจุดชมทิวทัศน์ใบไม้เปล่ียน

สทีี่สวยที่สดุอกีแห่งของญ่ีปุ่นเลยทเีดียว 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (4) เมนู...เซ็ทอำหำรญีปุ่่น  
 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร น าท่าน 
ชมคลองโอตำรุ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่น่ีเพ่ือเป็นที่ระลึก ซ่ึงในอดีต

เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล เพ่ือใช้เป็น

เส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขน

ถ่ายแล้วน าสินค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง แต่

ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหน่ึงท า

เป็นถนนหลวง  ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงได้บูรณะ

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว  

นอกจากน้ันริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วย

ร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย 

รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ไม่ไกล

จากคลองมากนัก  หากเดินทางมายังเมือง               

โอตารุแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกบัคลองแห่งน้ีถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งน้ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะที่

ขาวโพลน ท าให้ช่วงหน้าหนาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนสถานที่แห่งน้ีเป็นอย่างมาก จากน้ันน าท่านชม 

โรงงำนแกว้ ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้านบนเป็นหอคอยคู่ หลังคาเป็นโดมไว้ส าหรับชมวิว ภายในโรงงาน 

ทา่นสามารถเพลิดเพลินไปกบัชมวิธกีารท าเคร่ืองแก้ว และ ยังสามารถซ้ือของฝากที่ท  าจากแก้วลวดลายน่ารักๆ  

หลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อกีด้วย และทา่นสามารถเลือกชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี ที่ เหน็ว่าได้รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซ่ึงมีความโดดเด่น และเป็นโซน

ที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้วยังสามารถทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้า

มีตัวอย่างให้ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็นพิเศษบ้าง ท าให้การดูของฝากไม่น่าเบ่ือ

อกีต่อไป 
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จากน้ันน าทา่นไปชม หอนำฬิกำไอน ้ ำ  นาฬิกาไอน า้เก๋ๆ  ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกันสัก
หน่อย นาฬิกาเรือนน้ีต้ังอยู่ที่ร้านพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีน้ีเองเหน็สวยๆ อย่างน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเก่าแก่มาก ทั้งยัง

เป็นนาฬิกาไอน า้โบราณที่ยังใช้ได้ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน นาฬิกาน้ียังถือเป็นหน่ึงในแลนด์

มาร์กประจ าเมืองโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาท ีนาฬิกาเรือนน้ีจะมีเสยีงดนตรีดังข้ึนเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว

ย่ิงนัก ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยัเพือ่ใหท่้ำนไดส้นุกกบักำรชอ้ปป้ิงอย่ำงเต็มที่ 
 

ทีพ่กั   โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL (ระดบั 3++ ถงึ 4 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ (ย่ำนช็อปป้ิง) 

 

วนัทีสี่ ่          ซปัโปโร – มหาวทิยาลยัฮอกไกโด (ชมอุโมงคต์น้แปะก๊วย) – ศำลเจำ้ฮอกไกโด   

                  ตลำดโจไก ตลำดปลำนิโจ - อดีตท ำเนียบรฐับำล  - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทำวเวอร ์– ที่พกั  

              พเิศษ!! เมนูขาปยูกัษ์ 3 ชนิด บุฟเฟ่ต์ไม่ทานอัน้ พรอ้มทัง้เสริฟน ้าจิ้ มรสเด็ดใหท่้าน  

               ทานคู่กัน รับรองว่าจะฟินสุดๆๆ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (5) 
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น าท่านชมควำมงดงำมของใบไมเ้ปลีย่นสี ณ มหำวิทยำลยัฮอกไกโด จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ กับ อุโมงคต์น้

แปะกว๊ย กว่า 70 ต้น ความยาวกว่า 380 เมตร ต้นแปะก๋วยสีเหลืองอร่ายที่เหมือนภาพวาด และเป็นอีกหน่ึง

สถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยที่เดียว และในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีนักท่องเที่ยวนิยมมาเกบ็ภาพความงดงามของ

อุโมงแปะก๋วย  โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงพีค จะมีการจัดงานเทศกาลและเปิดไฟ light upเพ่ือเป็นการ

ชมใบไม้เปล่ียนสีช่วงกลางคืนอีกด้วย    จากน้ันน า

ท่านสักการะ ศำลเจำ้ฮอกไกโด ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 
140 ปี ซ่ึงแต่เดิมศาลเจ้าน้ีมีช่ือว่า ศาลเจา้ซปัโปโร 

และ ชาวฮอกไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก 

เพราะเช่ือกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้

พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษา

ชาวเมืองบนเกาะมาตั้ งแต่ยุคบุกเบิกดินแดน             

แห่งน้ี ดังน้ันคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะขอพร 

ไม่ขาดสาย จากน้ันน าท่านเดิน ตลำดโจไก และ

ศูนยก์ลำงตลำดขำยส่งเมืองซัปโปโร  ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้

มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร   “ตลำดปลำนิโจ” และ 

“Over–the – Counter Market ตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมซ่ึง

สามารถลองล้ิมชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิงซ้ือมาในตอนเช้าจากสถานที่

ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเตม็ที่ ปูที่เรียงรายอยู่หน้าร้านได้รับความนิยมที่สุดเพ่ือเป็นของฝากจากทะเล ขอเชิญ

ด่ืมด ่าไปกบัความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเทา่น้ัน…. 
 

เทีย่ง  อิสระอำหำรเทีย่ง ตำมอธัยำศยัเพือ่ใหท่้ำนไดส้นุกกบักำรชอ้ปป้ิงอย่ำงเต็มที่ 
 
 

บ่าย น าท่านชม "ตึกแดงอดีตท ำเนียบรฐับำล" (Former Hokkaido Government Office Building) ท าเนียบ เป็น

อาคารสแีดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาด

ใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญ่ี ปุ่นในสมัยน้ัน 

อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมส าคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 ภายในยัง

มีข้าวของเคร่ืองใช้ในห้องหับที่เคยเป็นที่ท  างานของ

ผู้ว่าการเมือง บางห้องจัดเป็นนิทรรศการแสดง

ภาพถ่ายและเร่ืองราวความเป็นมาของเมืองทั้งลักษณะ

ภูมิศาสตร์และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด และ

รอบๆตัวอาคารยังมีสวนหย่อมที่ร่มร่ืน เรียงรายด้วย

ต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อิสระใหถ่้ายถ่ายรูปกับ

หน้า ตึกแดงที่โ ด่ด เ ด่นด้วยความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก    จากน้ันน าท่านชม  

หอนำฬิกำโบรำณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบัติ

ทางวัฒนธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลา

อย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่

มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัปโป 

จากน้ันน าท่านไปยัง สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีช่ือเสียงที่สุด
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แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภาพยนตรไ์ทยชือ่ดงัเรือ่ง ‘แฟนเดย’์ แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

หรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้บันทกึภาพ

ความงามเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงท่านสามารถมองเหน็ ซปัโปโรทีวีทำวเวอร ์(Sapporo T.V. 

Tower)   ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความสงูถึง142.7 เมตร  
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (6)  พิเศษ!! เมนูขำปูยกัษ ์3 ชนิด บุฟเฟ่ตท์ำนไม่อั้น พรอ้ม

ทั้งเสริฟน ้ำจ้ิมรสเด็ดใหท่้ำนทำนคู่กนั รบัรองว่ำจะฟินสุดๆๆ ทา่นจะได้พบกบัเมนูอาหารทะเลสดๆ 

มากมาย โดยเฉพาะไฮไลท์ของมื้ อน้ี คือ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูสุไว  ปูขน  ปูทาราบะ รวมทั้งอาหารทะเลสดๆ

อาท ิหอยเชลล์  หอยนางรม กุ้งทะเล  ซาชิมิสดๆ  และ  ซูชิหน้าต่างๆ ให้ทา่นเลือกทานไม่อั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีพ่กั   โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL (ระดบั 3++ ถงึ 4 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ (ย่ำนช็อปป้ิง) 

 

วนัทีห่ำ้         เมืองซปัโปโร – อิสระช็อปป้ิงตำมอทัยำศยั (ไม่มีบริกำรรถ) – โรงแรมทีพ่กั  
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ของโรงแรม  (7) 
 

ให้ทา่นได้ อิสระช็อปป้ิงตำมอธัยำศยั ได้อย่างเตม็ที่ เรามีสถานที่แนะน าส าหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
 

ย่ำนซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่านที่รวบรวม

ร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้าน น่ังชิลน่ังดื่ ม

ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส ์

และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้จุใจ 

เช่น ร้านBIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน

,ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น,ร้าน 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ

เคร่ืองส าอางข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น  
 

ตลำดถนนคนเดินทำนูกิโคจิ  แหล่งช้อปป้ิง

เก่าแก่ ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ของภำพยนตร์

ไทยชื่อดงัเรื่อง ‘แฟนเดย’์ ตลาดแห่งน้ีมีร้านค้า

ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออก และ

ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อกัน

ด้วยหลังคาโครงสร้างที่ไว้ป้องกันฝนตก หรือ 

แดดร้อนให้กบันักทอ่งเที่ยวที่มาจับจ่ายซ้ือสินค้า  โดยเร่ิมตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่ง
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น้ีมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา อาทิ เสื้ อผ้า

แฟช่ัน ร้านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้านค้าที่รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ที่น้ี กคื็อ "ร้านดองกิโฮเต้" Don.ki 

หรือ ร้าน  มัตสโึมโต้ "Matsumoto”   
 

เจอำรท์ำว  อาคารสงู 38 ช้ันที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตูทศิใต้ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้
ด้วยกนั อาทเิช่น ช้อปป้ิงเซน็เตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเตล็ นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และ
อื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดม

กระจกเช่ือมจากใต้ดินขึ้นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต 

มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจู

เก่าแก่ ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์

อาหารสไต์ธมีพาร์ค ‘ราเมง็ รีพับลิค ซัปโปโร’ และ

ร้านขายส่งเคร่ืองไฟฟ้า สวนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ 

‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่

มี 2 ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของ

สถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออกจรดตะวันตก 

สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของช่ือคือ

ทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ ช้ันใต้ดิน 1 ถึงช้ัน 6 ของ ‘ซัปโปโร  สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและ

ร้านอาหาร ส่วนช้ัน 7 มีโรงภาพยนตร์  ซีเนม่า คอมเพลก็ซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝร่ังเศส มิคุนิ 

ซัปโปโรอกีด้วย  อิสระอำหำรเทีย่ง และ อำหำรค ำ่ เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของท่ำน  
 

ทีพ่กั   โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL (ระดบั 3++ ถงึ 4 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ (ย่ำนช็อปป้ิง) 

 

วนัทีห่ก         สนำมบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ของโรงแรม  (8) 
 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิชิโตเซ่ เพือ่ท ำกำรเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภำระ.... 
 

09.55 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน) 
 

15.50 น. คณะเดินทำงถงึ สนำมบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  
 

หมำยเหตุ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
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อตัรำค่ำบริกำร : ทวัรเ์ต็มรูปแบบ 6 วนั 4 คืน (XJ) 

วนัที ่28 กนัยำยน - 03 ตุลำคม 2561 / 12 - 17 ตุลำคม 2561 

วนัที ่19 - 24 ตุลำคม 2561 /20 - 25 ตุลำคม 2561 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

รำคำ/ท่ำน 

วนัที ่28 ก.ย – 03 ตค  

วนัที ่12 – 17 ต.ค 61 

รำคำ/ท่ำน 

วนัที ่19 – 24 ต.ค 61 

วนัที ่20 – 25 ต.ค 61 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 44,900.- 45,900.- 

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น พักกบัเดก็ 1 ทา่นใช้เตียง ราคาทา่นละ 44,900.- 45,900.- 

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น พักกบัเดก็ 1 ทา่นไม่ใช้เตียง ราคาทา่นละ 42,900.- 43,900.- 

พักห้องเด่ียว 8,900.- 8,900.- 

 

อตัรำนี้ รวม : 
  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 24/01/2561) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ทา่น 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ขึ้นเคร่ืองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัคุ้มครองอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย (หรรษา 25)  

 ฟรี!!! WIFI ON BUS  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม : 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคาน้ียังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่ำวีซ่ำเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกกำรยกเวน้วีซ่ำใหแ้ก่ประเทศไทย ท่ำนล่ะ 1,850 บำท 

 ค่ำทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัล่ะ 200 บำท X 6 วนั  =  1,200 บำท/ลูกคำ้ 1 ท่ำน/ทริปกำรเดินทำง) 
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กำรช ำระเงิน : 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 24 ช่ัวโมง 

2. ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  

3. กรุณำจดัส่งเอกสำรส ำหรบัยืน่วีซ่ำก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนั  

4. กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก : 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้ งจากประเทศไทยและประเทศ ญ่ี ปุ่น ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

    ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมำยเหตุ : 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านผู้ใหญ่ข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  
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 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ 

แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศน้ัน 

ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจ าทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมาย

ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 


