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หุบเขานรกจโิกกุดานิ – น่ังกระเช้าชมววิภเูขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชนิซัง 
คลองโอคารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว 

 



 

 

 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู 
 
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร์ 4 เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน  
 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทัง้ขาไปและขากลับ 
(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

23.55 น. เดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ 620 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง 

 
วันที่สอง ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – น่ังกระเช้าชมวิวภเูขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง   
 
08.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ น

แล้ว น าท่านเดินทางสู่  โนโบริเบทสึ”เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น มีช่ือเสียงด้านออนเซ็น เป็น
เมืองที่เหมาะส าหรับไปพกัค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็นอยา่งยิ่ง น าทา่นชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณนี ้
ประกอบไปด้วยบอ่น า้พรุ้อนและบอ่โคลนเดือดเกิดขึน้ตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภเูขาไฟเมื่อหนึง่พนัปีก่อน ท าให้มี
ลกัษณะคล้ายกระทะทองแดง  ซึง่จะมีควนัพวยพุง่อยูต่ลอดเวลา  จากใต้พิภพ ท าให้ผู้คนขนานนามที่แหง่นีว้า่ หบุเขานรก 
และที่นี่ยงัเป็นต้นก าเนิดบ่อออนเซนที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทส ึที่มีช่ือสียงที่สดุบนเกาะฮ
อกไกโดอีกด้วย 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทุกท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ท าให้เกิดทะเลสาบโทยะขึน้มา จาก
หลกัฐานพบว่า ภูเขาไฟลกูนีม้ีการปะทขุึน้มาทกุๆ 20-50 ปี ดงันัน้จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศัน์ของพืน้ที่แถบนี ้



 

 

อย่างตอ่เนื่อง ลา่สดุมีการปะทไุปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟที่ยงัคกุรุ่นมีควนัสขีาวลอยขึน้มา
ตลอดเวลา (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสุแห่งนี ้มีความสูง 737 เมตร เมื่อขึน้กระเช้าขึน้สู่ยอดแล้วจะมองเห็น
ทิวทศัน์ของภเูขาอสุ ุโอะกะริยะมะ โคะอสุ ุและกินนมุะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกิดจากการปะทขุองภเูขา  
 

 
 

จากนัน้น าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง ตัง้อยุ่ใกล้กบัสถานีกระเช้าภูเขาไฟอุส ุซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์หมีสีน า้ตาล ให้
ทา่นอิสระเดินเที่ยวชมในสวนหมีเพื่อชมความนา่รักฉลาดแสนรู้ของหมีสนี า้ตาลนบั 100 ตวั ท่ีใกล้สญูพนัธุ์และหาดไูด้ยาก 
ในญ่ีปุ่ นนีจ้ะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนเุช่ือกันว่าหมีสีน า้ตาลนี่ถือเป็นสตัว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย  
สว่นท่านไหนที่ต้องการชมแบบใกล้ชิดสามารถชมผา่นกระจกใสได้ หากยงัไมจุ่ใจสามารถเดินมายงัโซนห้องสงัเหตกุารณ์
พิเศษได้อีกด้วย ซึ่งเรียกว่า “กรงมนุษย์” ท่านจะได้เห็นหมีสีน า้ตาลเดินผ่านไปมา ได้ยินเสียงและได้กลิ่นของหมีผาสนรุ
ระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ่งว่าได้อยู่ใกล้กบัหมีระยะประชิด ที่สวนหมีนีม้ีความพิเศษตรงที่ท่านสามารถป้อนอาหารหมี
ทัง้หลายเหลา่นีด้้วยขนมปัง และแอปเปิล้ ซึง่มีจดุจ าหนา่ยบริการไว้บริเวณทางเข้าและด้านใน 

พักที่  KIRORO RESORT หรือระดับเดียวกัน 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท าให้ผิวพรรณ
สวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดอีีกด้วย 
 

วันที่สาม SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว - DUTY FREE – 
เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้ ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเลน่สกีในรูปแบบตา่ง ๆ มากมาย อาทิเช่น  กิจกรรมหิมะและสกีตา่งๆให้เลน่ เช่น 
สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเคร่ืองเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึน้กบัสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ 
เวลานัน้** 



 

 

 

 
  

เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอตารุ ซึง่ถือเป็นเมืองทา่ที่มีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตง่ของบ้านเรือนนัน้ สว่น

ใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศ
ญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ 
คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึน้จากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่
โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหนึ่งเป็นถนนส าหรับนกัท่องเที่ยวแทนโกดงัต่างๆ  ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึนัน่เอง  

 

 
 

 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงาม
มากมายที่ถกูสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจบุนั อีกทัง้ยงัสามารถเลอืกคิดแบบท ากลอ่งดนตรีในสไตล์ของตวัเองขึน้มาเป็นที่
ระลกึหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  



 

 

 

 
 

 นอกจากนีด้้านหน้าพิพิธภณัฑ์ยงัมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ 
ซึง่เป็นของที่ระลกึที่เมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกานีจ้ะพน่ไอน า้ประกอบกบัมีเสยีงดนตรีดงัขึน้ทกุๆ 15 
นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน า้อีกเรือนหนึง่ท่ีประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไมม่าชม ต้องไปชมที่แคนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 

 
 
 

 หลังจากเดินเที่ยวชมและเพลิดเพลินไปกับกล่องดนตรีที่หลากหลายและถ่ายรูปกับหอนาฬิกาไอน า้โบราณ
เรียบร้อยแล้ว เดินข้ามถนนมาอีกสกัเล็กน้อย แล้วมาพกัเหนื่อยกบัร้านค่าเฟ่น่ารักๆกนัดีกว่า ไปประเดิมด้วยร้านแรกกัน
เลยจ้า 



 

 

 เดินข้ามถนนมาประมาณ 50 เมตร ด้านขวามือก็ต้องสะดดุตา สะดดุใจ ไปกบัความนา่รักของเจ้าแมวน้อยคิตตี ้ที่ท้าทาย
รอให้ทกุๆทา่นเข้าไปเยี่ยมชม ผา่นมาแล้วจะผา่นเลยไปได้อยา่งไรกนั แวะชมกนัสกัหนอ่ยสคิะ่ เมื่อเข้าไปในร้านทกุทา่น
สามารถเลอืกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นได้เลยนะจ๊ะ ซึง่ข้างหลงัแก้วจะมีการสกรีนค าวา่ otaru ตดิไว้ด้วยนะ
คะ ซึง่แก้วก็จะมมีากมายหลากหลายแบบให้เลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกนัออกไป เมื่อซือ้แก้วพร้อมเคร่ืองดื่มเรียบร้อยแล้ว
สามารถเติมเคร่ืองดื่มฟรีได้อกีรอบด้วยนะคะ เลอืกเคร่ืองดื่มเรียบร้อยแล้ว เชิญเลอืกที่นัง่ตามอธัยาศยัที่บริเวณชัน้สองได้
เลยจ้า หรือถ้าใครไมอ่ยากนัง่บริเวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของที่ระลกึ หรือจะสนกุสนานไปกบัการหมนุตู้กาชาปองเสีย่ง
ทายหาของฝากไปฝากคนท่ีคณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  
 

 

 ออกจากร้านคาเฟ่คติตีไ้มท่นัไร ก็จะเจอร้านถดัมาที่เรียกกนัวา่ มาถงึฮอกไกโดทัง้ทีต้องไมพ่ลาด LETAO กนันะจ๊ะ 
เป็นคา่เฟ่ให้นัง่ทานและสามารถสัง่กลบัได้ซึง่บางวนัอาจจะต้องรอคิวกนัสกันิดนงึ  สิ่งต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่จะลิม้รส 
และห้ามพลาดที่จะหิว้กลบัมาเป็นของฝากบคุคลอนัเป็นที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคา่แก่การทานคือชีสเค้กนัน่เอง 
สมัผสัลิน้ท่ีนุม่ละมนุ กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิม้รสพร้อมกบัจิบชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ไม่มี
อะไรจะฟินไปยิ่งกวา่นีแ้ล้วววว 

 



 

 

 
  

 
 

 

 

 
เดินตอ่กนัมาอกีนิดให้อาหารก่อนหน้านีไ้ด้ย่อย ก็จะเดินมาเจอกบัร้าน KITAKARO เป็นร้านคาเฟ่ขนมหวาน เมนทูี่แนะน า
นัน้ก็คือ ซูว์ครีม ซึง่จะคล้ายเอแคล์บ้านเรานัน่เอง แตเ่ร่ืองรสชาตนิัน้ไมต้่องพดูถงึ อร่อยมากกวา่แนน่อน ซึง่ตวัแปง้ด้าน
นอกนัน้จะให้สมัผสัที่กรอบนอกนุม่ในตดักบัรสครีมที่หวานละมนุกลมกลอ่มชิน้เดียวไมเ่คยพอ มาถึงฮอกไกโดแล้วควรลอง
ทานกนันะคะ ทานทีเ่มืองไหนก็ไมอ่ร่อยเทา่ที่ฮอกไกโดจริงๆคะ่ ซึง่แตล่ะมืองจะมีเอลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะตวัของมนัเอง 
เพราะฉะนัน้มาแล้วต้องห้ามพลาดคะ่ 

 
  

 



 

 

 ไหนๆก็เดินทางมากับสายของหวานแล้วก็ทานของหวานกันให้เต็มที่จุใจกันไปเลยค่ะ มากันที่ร้านแนะน าร้าน
สดุท้ายกันค่ะ ร้านนีก็้คือ คาเฟ่สนูปปี ้เอาใจคนรักสนูปปี ้ซึ่งจุดเด่นของร้านนีก็้คือไอศกรีมนัน่เองค่ะ ซึ่งมีหลากหลาย
รสชาติให้เลอืกชิม เป็นซอฟท์ครีมเนือ้นุ่มละมนุ ภายในร้านแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่ง
ร้านก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไปด้วยสนปูปีท้ัง้ร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองดื่มแล้ว ทางร้านยงัจ าหน่าย
ของที่ระลกึเก่ียวกบัสนปูปีเ้พื่อเอาใจคนรักสนปูปีก้นัด้วยคะ่ มีให้ทา่นได้เลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 

 
 

 จากนัน้น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบตา่งๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วที่ออกมามี
รูปแบบและสีที่แตกต่างกนั  ซึ่งภายในพิพิธภณัฑ์นีย้งัมีบริการสินค้าหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซือ้ไปเป็นของฝาก 
ของที่ระลกึกนัอีกด้วย ไมว่่าจะเป็นแก้วน า้ลายพิเศษ แจกนัดอกได้ กระถางดอกไม้ ของตกแตง่บ้าน พวงกญุแจ และอื่นๆ
อีกมากมายซึง่ท ามาจากแก้วทัง้สิน้ 

 ออกมาจากพิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยงัไม่หมดนะจ๊ะ เดินออกมาเล็กน้อยก็จะมองเห็นร้าน
ไอศกรีมที่ช่ือว่า VENETIAN CAFETERIA ร้านนีม้ีเมนูยอดฮิตนัน่ก็คือ ไอศกรีมสายรุ้ง 7 สีนั่นเอง เป็นซอฟท์ครีม 7 ส ี
เสิร์ฟใส่โคน 7 ชัน้ ชัน้ละ 1 สี อนัได้แก่ องุ่น สตอเบอร์ร่ี ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร์ ด้วยรสชาติที่
เข้มข้นของไอศกรีมบวกกบัโคนคกุกีแ้สนอร่อย ผา่นมาทัง้ทีห้ามพลาดนะจ๊ะ  

 



 

 

 
 

 จากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลือกซือ้สินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซือ้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอางแบรนด์ดัง ทัง้ของ
ตา่งประเทศและแบรนด์ดงัของญ่ีปุ่ น หรือวา่จะเป็นอาหารเสริมคณุภาพดซีึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากที่ไหนได้ นอกจากร้านค้า
ปลอดภาษีเทา่นัน้ อิสระให้ทา่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซู
ไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

พักที่  TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน  
 
 
 
 
 
วันที่สี่ อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ   
                        ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ  
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าทา่นชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดงัของโลก ก่อสร้างตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดีย
คล้ายวฒันธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตัง้ให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิด
โครงสร้างจากการเรียงล าดบัของจิตวญิญาณ องค์พระมีช่ือวา่ Atama Daibutsu เปิดให้เข้าชมอยา่งเป็น ทางการ เมื่อวนัที่ 
17 ก.ค. 2559 ท่ีผา่นมา  



 

 

 

 
 

อุทยานโมอาย มีพืน้ที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอฐิัและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาว
ญ่ีปุ่ นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซือ้ที่ดินใว้เก็บ"อฐิั"เก็บแบบทัง้ตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญ่ีปุ่ น เป็นช่ือที่ผู้คนเรียก
ขาน เป็นหนึง่ในสสุานท่ีใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด   
 

 
 

จากนัน้น าท่านสู ่ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอก
ตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สดุของเมือง ร้านค้าต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอย
เม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถ่ิน เช่น ข้าวโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดูกาล 
อาหารท้องถ่ินท่ีขึน้ช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกวา่ donburi 
 



 

 

 
 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

ขึน้ช่ือว่าตลาดปลา ไม่ได้มีแต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว อาหารทะเลนานาชนิด
แล้ว และยงัมีผลไม้ตามฤดกูาลอีกด้วย ที่ตลาดปลาแหง่นีย้งัมีร้านอาหารส าหรับนัง่ทานให้ทา่นได้เลอืกทานตามอธัยาศยั
มากมาย อาหารที่แนะน าก็คือ ซาซิมิ ข้าวหน้าปลาดิบ จนถึงหน้าปลาย่าง ซึ่งมีเมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคาย่อมเยา ว์
มากมาย 
 

 
 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัแหลง่รวมพลของสินค้าแบรนด์
เนมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบด้วยแบรนด์ดงัถงึ 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อม
ด้วยสินค้าส าหรับทกุคนตัง้แต่สินค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอปุกรณ์กีฬา และสินค้าทัว่ไป นอกจากนีภ้ายในห้าง 
ยงัมีศนูย์อาหารขนาดใหญ่ ท่ีจไุด้ 650 ที่นัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพืน้ท่ีที่มีสนิค้าท้องถ่ินและสนิค้า
จากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย  จากนัน้ น าท่านชมด้านนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกวา่ 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมูบ้่านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตกึ
นีผ้่านก  ารใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนัน้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี 
พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึ งได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทาง
วฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512  



 

 

 

 
 

น าทา่นผา่นชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คน
สว่นใหญ่ใช้เวลามาพกัผ่อนหยอ่นใจ สวนโอโดริเป็นที่รู้จกัในฐานะสวนสาธารณะแต่ที่จริงแล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 
(ปีเมจิที่ 4) มีการสร้างแนวกนัไฟท่ีแยกใจกลางเมืองซปัโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใต้ซึง่ตอ่มาได้ช่ือวา่ถนนชิริเบชิและถกูเปลีย่น
ช่ือใหมเ่ป็นโอโดริ สถานท่ีเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยงัเป็นท่ีจดังานเทศกาลขึน้ช่ือของฮอกไกโด
อีกด้วย  สามารถที่จะสนกุสนานเพลิดเพลินได้ตลอดทุกฤดกูาล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล 
YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เด้น ฤดใูบไม้ร่วงมีเทศกาลออทัม่เฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดู
หนาวมีเทศกาลหิมะซึง่พฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ที่ ทานุกิโคจิ เป็นแหลง่ช้อปปิง้อาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามงุบงัแดดบงัฝนและหิมะ  มีความ
ยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin  มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล , 



 

 

เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอิเลค็ทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขาย
ยาและเคร่ืองส าอาง  
 

 
 

ค ่า  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ห้า  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
09.55 น. น าทกุทา่นเหิรฟา้กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์  

เที่ยวบินที่ XJ 621 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 

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

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

11 – 15 เมษายน 2562 39,999 8,000 



 

 

12 – 16 เมษายน 2562 41,999 8,000 

13 – 17 เมษายน 2562 41,999 8,000 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  
กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซา่ ผู้ เดินทางจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายในการท าวีซา่เพิ่ม ทา่นละ 1,700 
บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21  วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยว
สละสทิธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้
น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว  
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 



 

 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่ น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเที่ยวเดินทางไมถ่ึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมูิอากาศ 
และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเ ชือ้เพลิง 
คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกิน 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อ
เป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 


