
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก  กรุงเทพ ฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ620 บรกิารอาหารและเครอืงดมื

บนเครอืง 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 
(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัทสีอง ชโิตเสะ - ซปัโปโร - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร  - สวนโอโดร ิ- บอ่นําสฟ้ีา - โซอุน

เคยีว  
 
08.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญปีุ่ นแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 
ของญปีุ่ น จากนันนําทา่นชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร
สไตลน์โีอบาร็อคอเมรกิาทใีชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผ่านก  าร
ใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 
2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีห่ง จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิาง
วฒันธรรมสาํคญัของชาตเิมอืปีพ.ศ. 2512  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนันนําทา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทเีกา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทสีําคัญของเมอืงซัปโปโรอกี
แห่งหนงึ สรา้งตงัแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอ
นาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตงัแต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่อียู่คู่
กับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขนึทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทสีาํคญัอกีแหง่หนงึของญปีุ่ น  
 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองททีอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทรีูจั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่จีรงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิ ี4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทแียกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝังเหนือใตซ้งึตอ่มาไดช้อืว่า
ถนนชริเิบชแิละถกูเปลยีนชอืใหม่เป็นโอโดร ิสถานทเีป็นทพัีกผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทจัีด
งานเทศกาลขนึชอืของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทจีะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทกุฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทัมเฟสซงึ
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซงึพัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 นําทา่นชม บอ่นําสฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่นําสฟ้ีาทเีกดิจากความบังเอญิทเีกดิจากการสรา้งเขอืนเพอืไม่ใหโ้คลน
ภเูขาไฟทเีกดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมอืปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทกีน้บอ่นําแห่งนจีะมแีร่ธาตทุี
เกดิจากโคลนภูเขาไฟทําใหม้สีฟ้ีาหรือเขยีวมรกตสดใส และมกีงิไมท้โีผล่ออกมาจากพืนผวินํา ทําใหม้ีความสวย
แปลกตาไปอกีแบบ อกีทงัสขีองบอ่นําแห่งนจีะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย  จากนันนําทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพอืเขา้สูท่พัีก 
 

 
 
คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทพีกั  โรงแรม SOUNKYO GRAND HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาตเิพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้และจะทําให้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 



  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม นําตกกงิกะและนําตกรวิเซ - ทุง่พงิคม์อส (ชบิะซากรุะ) - สวนทวิลปิ - ออิอน มอลล ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมความงามของ นําตกกงิกะและนําตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองนําตกทจัีด
ไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิสีวยทสีดุตดิหนงึในรอ้ยของญปีุ่ น นําตกทังสองแห่งนมีตีน้นําอยู่ในเขตภูเขาโซอนุเคยีว สว่น
ในชว่งฤดหูนาวนําตกทงัสองแหง่นจีะแข็งตัวกลายเป็นนําแข็ง  
 

 
 
นําทา่นชมทุง่พงิคม์อสหรอืชบิะซากุระ (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) แห่งเมอืงทาคโินอเูอะตังอยู่ในเขตอาชบิารบิน
เกาะ ฮอกไกโด ทนีีเริมปลูกพงิคม์อสสม์าตังแต่ปี 1957 โดยเป็นการร่วมมือของชุมชนเพือสรา้งจุดขายในการ
ทอ่งเทยีวบนพนืท ี100,000 ตารางเมตรของทุ่ง แห่งนี นอกจากจะมดีอกพงิคม์อสทบีานสะพรังเต็มทอ้งทุง่เหมอืน
พรมสชีมพูขนาดใหญใ่นชว่งเดอืนพฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถิุนายนของทกุปีแลว้ ทนีก็ียังรายลอ้มไปดว้ยภูเขา และ
นําตก จงึทําใหท้นีเีป็นอกีหนงึแหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตทิสีวยงามและมเีสน่หไ์มแ่พท้ใีดในญปีุ่ น  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  
หมายเหต ุ: ในกรณีทุง่ดอกพงิคม์อสหมดช่วงฤดูแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธนํิาทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
แทนทุง่ดอกพงิคม์อส ซงึไดร้บัความนยิมมากทสีุดในญปีุ่ น ซงึในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความนา่รกัของสตัว ์
ตา่งๆ ทไีมไ่ดถู้กกกัขงัในกรงแบบททีา่นเคยเห็นในสวนสตัวท์วั ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทวัโลก โดย
สวนสตัวแ์ห่งนไีดม้แีนวความคดิทวี่า สตัวต์่างๆ ควรทจีะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทดีแีละเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวน์นัๆ จงึทําใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัถงึชวีติความเป็นอยูท่แีทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทิ
เชน่ หมขีาวจากขวัโลก นกเพนกวนิสายพนัธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนทวิลปิ เมอืงคามยิเุบซ ึ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) ชมความงามของดอกทวิลปิมากสสีนั กวา่ 

120 เฉดส ีไม่ตํากวา่ 1,200,000 ดอกในฤดใูบไมผ้ล ิของทกุปี ณ บรเิวณจุดกงึกลางของแนวชายฝังทะเลโอฮอค 
ของฮอกไกโด เรียงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยือนของนักท่องเทยีวจากแดนไกล สวนทวิลปิแห่งนีเกดิจากความ
พยายามของชาวเมอืงคามยิุเบซ ึทจีะนําดอกทวิลปิจากประเทศเนเธอรแ์ลนดม์าปลูกเพอืเป็นสนิคา้สง่ออก พวกเขา
ไดข้ยายสวนทวิลปิออกไปทกุปี จนเป็นพนืทกีวา้งขวางและสามารถดงึดดูสายตาผูท้สีญัจรไปมาบนทางหลวงได ้  

 

 
 

หมายเหตุ: ในกรณีทุง่ดอกทวิลปิไม่บานหรอืหมดช่วงฤดูแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาทา่นเดนิทางสู่
เมอืงคามคิาวะ เพอืชม พพิธิภณัฑนํ์าแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุง่ดอกทวิลปิ ซงึเป็นสถานทจีดัแสดง
งานศลิปะจากหมิะ ชนืชมกบัผลงานการปันตุก๊ตาหมิะและการแกะสลกัหมิะโดยผลงานเหลา่นเีป็นผลงาน
ของเหลา่บรรดาศลิปินทมีชีอืเสยีง นอกจากนภีายในถํายงัมคีวามสวยงามของหมิะทเีหมอืนกบัอยูใ่นถําหนิ
งอกหนิยอ้ย ใหท้า่นไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบัอุณหภูม ิ-41 องศาเซลเซยีส อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
ความประทบัใจ  
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิขนาดใหญ่ของประเทศญปีุ่ นมทีังของฝาก เครอืงดมื ขนม 
อาหารสด ผลไมส้ดๆจากสวน ซงึผลติภัณฑ์เหล่านีจะมีขายจําเพาะเมืองเท่านัน นอกจากนียังมีผลิตภัณฑ์ยา 
เครอืงสําอางค ์สนิคา้แบรนดเ์นม กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ราคาถูก มจํีาหน่ายอย่างมากมายและหลากหลายอสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั หากทา่นใดหวิๆสามารถแวะไปโซนอาหารซงึมทีังรา้นนัง คาเฟ่ และฟู้ดคอรท์ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกรับประทานตามใจชอบ ** อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั** 

ทพีกั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี  เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอนําโบราณ - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงทานุกโิคจ ิ- 
บุฟเฟ่ตปิ์งยา่งปู 3 ชนดิ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซงึถอืเป็นเมอืงทา่ทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืน
นัน สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนืองจากในอดตีเมอืงโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจากการทําการคา้
ระหวา่งประเทศญปีุ่ นและประเทศในแถบยุโรป  อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุ
อนัสวยงามน่าประทบัใจ  คลองโอตารุเป็นคลองทเีกดิขนึจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1923 เพอืเป็น
เสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครงึหนงึเป็นถนนสําหรับนักทอ่งเทยีว
แทนโกดังตา่งๆ ซงึเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของ
ทรีะลกึนันเอง 
 

 
 

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีดุของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึงในสถานทีสําคัญทาง
ประวตัศิาสตรเ์มอืง  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากนีดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอนําโบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ที
เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน ซงึเป็นของทรีะลกึทเีมอืง Vancouver มอบ
ใหแ้ก่เมอืง Otaru นาฬกิานีจะพ่นไอนําประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขนึทุกๆ 15 
นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรือนหนึงทปีระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโด
แลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทแีคนนาดากันนะจ๊ะ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอื เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้น
ขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติต ีททีา้ทาย
รอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยยีมชม ผ่านมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกัน
สกัหน่อยสคิะ่ เมอืเขา้ไปในรา้นทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซงึขา้งหลัง
แกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซงึแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกัน
ออกไป เมอืซอืแกว้พรอ้มเครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครอืงดมืฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครอืงดมืเรยีบรอ้ย
แลว้ เชญิเลอืกทนัีงตามอัธยาศัยทบีรเิวณชนัสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากนังบรเิวณชนัหนงึจะเป็นโซนขายของ
ทรีะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสยีงทายหาของฝากไปฝากคนทคีณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตไีม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทเีรยีกกันวา่ มาฮอกไกโด ทังทตีอ้งไม่
พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้งัทานและสามารถสงักลบัได ้ ซงึบางวนัอาจจะ
ตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สงิตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทจีะลมิรส และหา้มพลาดทจีะหวิ
กลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทรัีกยงิโดยเด็ดขาด LETAO ทคีวรคา่แกก่ารทานคอืชสี
เคก้นันเอง สมัผัสลนิทนุ่ีมละมุน กลนิหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลมิรสพรอ้มกับจบิ
ชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยงิกวา่นแีลว้ววว  

 มากันทรีา้นแนะนํารา้นสุดทา้ยกันค่ะ รา้นนีก็คอื คาเฟ่สนูปปี เอาใจคนรกัสนูปปี ซงึ
จดุเดน่ของรา้นนก็ีคอืไอศกรมีนันเองคะ่ ซงึมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนือนุ่มละมุน ภายในรา้น
แบ่งเป็นสองชัน ซงึชันทสีองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดทจีะตกแต่งไปดว้ยสนูปปีทังรา้น
แน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครืองดมืแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของทรีะลกึเกยีวกับสนูปปีเพอืเอาใจคน
รักสนูปปีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอือยา่งมากมาย 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคุณภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย ไม่วา่จะเป็น เครอืงสําอางแบรนดด์ัง ทังของ
ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญปีุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซีงึไม่วามารถหาซอืจากทไีหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน อสิระใหท้า่นเลอืกซอืตามอัธยาศัย จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปปิง
อาเขตบนถนนคนเดนิทมีหีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตังเรยีงรายอยูก่วา่ 200 
รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้น
UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวยัรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครอืงสาํอาง  
 

 
 
คาํ  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 

ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ต่างๆ หมายเหตุ ไม่รวม
เครอืงดมืแอลกฮอล ์  

พกัท ี โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้  อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 

 

 

 

 

 

 

อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง หรือเดนิทางสูส่ถานทที่องเทยีวอนื ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ําแนะนําในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทสีงูทสีดุในซัปโปโร ตงัอยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิิตอล, 
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสอืผา้แฟชันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครอืงสําอางอาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตังอยู่ทชีนั 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ทรีะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ังอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ย่านซซูกูิ
โนะ สอ่งสวา่งทจีุดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซงึทชีนั 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตวัขนึ จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกโินะ ตังอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซงึถอืเป็นย่านทคีกึคักและมชีวีติชวีาทสีดุของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคําคนืทมีกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทตีงัอยู่ในย่านแห่งนี นอกจากนันยังเป็นแหลง่ชอ้ป
ปิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทังไนทค์ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทนัีกทอ่งเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีหง่น ี

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทใีหญ่ทสีุดของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1903 
และตลาดแห่งนีรูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทจัีบไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้าก
ทะเลแถบนทีงัสนิ ซงึจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซอืท ีทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญ่จะมทีังนักทอ่งเทยีว
ในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทนีียังขนึชอืเรอืง ไขห่อยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั 
 

 
 
พกัท ี โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทหีก  สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพ ฯ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
09.55 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทยีวบนิท ี XJ621 บรกิารอาหาร

และเครอืงดมืบนเครอืง 
15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีว ราคาทวัรไ์มร่วม

ตวั 

02 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล 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 ม.ิย. 2563 
(วนัเฉลมิฯ พระราชนิ)ิ 28,999 10,000 18,999 

 

** บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการทอ่งเทยีว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 
 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใช ้
งานไดต้่อเนืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิ
พรอ้มมดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 
ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว 
เชน่ การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   



  

 

 

 

 

 

 

 

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพิมขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่า
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพืช และเนือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนือสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 
 
 


