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JXJ27 MUST GO!!! HOKKAIDO 5วนั3คนื 
เท่ียวญ่ีปุน่... ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุ 

ท่ีพัก ย่านซปัโปโร 3 คืน พิเศษ!! ลิม้ลองเมนู BBQ + ขาปูยอดฮิต  
 

โอตารุ  เดินเล่น คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ร้านเคร่ืองแก้วโอตารุ และ พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี  
ซัปโปโร   ไหว้พระขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด ชอ้ปปิ้ งขนมขึน้ชื่อฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลตชิโรอโิคอิบิโตะ  
  นั่งกระเช้าอุสุซัง Mt.Usu Ropeway ชมวิวทะเลสาบโทยะ สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา  
  ชมความน่ารักของเจ้าหมีสีน ้าตาลแบบใกล้ชดิที่ สวนหมีภเูขาไฟโชวะชนิซัน  
  อิสระท่องเที่ยว สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  
  หรือ บริการรถรับ ส่ง-ฟรี “Kitanogurume’’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ  
  OPTIONAL TOUR! กจิกรรมขับสโนว์โมบลิตะลุยหมิะที่ สโนว์โมบลิแลนด์ ซัปโปโร  
 



เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    02.05-10.40 น.  
RETURN:          XJ621       CTS-BKK    11.55-17.50 น. 
 
 
 

23.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า  

 

 

 
02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร

บนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย)  
10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ
และปรับ เดินทางสู่ ฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจเพราะฮอกไกโด เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่
บริเวณทิศเหนือสุดของญี่ปุ่น จึงมีภูมิประเทศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี รวมไปถึงทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่ควรมาชม 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
จากนั้นพาทุกท่านไป แวะไหว้พระขอพรก่อนเที่ยวที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร 
(Sapporo) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มคีวามเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่
ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเร่ิมพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าทีป่รทับถายในศาลเจ้า
มากถึง4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมพ้ืีนทีเ่ชื่อมต่อกับสวนมารุยามะท าให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีกแหง่
หนึ่งของเมืองเลยทีเดียว กรณี ศาลเจ้าฮอกไกโดจัดงานเทศกาลปีใหม่ อาจท าให้มีการปิดถนนไม่สามารถใช้ถนน
เส้นทางนั้นได้ ขอเปลี่ยนเป็น พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้า ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หรือ อะคะเร็งงะ 
(Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดย
ถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 
ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่ง
ทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

06-10 มกราคม 66 33,888  
 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

6,000 บาท) 
  

6,500 34  

13-17 มกราคม 66 33,888 6,500 34  

20-24 มกราคม 66 33,888 6,500 34  

27-31 มกราคม 66 32,888 6,500 34  

03-07 กมุภาพันธ์ 66 41,888 14,500 34 SNOW 
FESTIVAL 

10-14 กมุภาพันธ์  66 34,888 6,500 34  

17-21 กมุภาพันธ์ 66 32,888 6,500 34  

วันทีห่นึ่ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

วันทีส่อง        ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ – ฮอกไกโด - ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานชอ็กโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ - คลองสายวัฒนธรรมโอ
ตารุ – เคร่ืองแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี        อาหาร เที่ยง 



เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  ช้อปป้ิงของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi 
koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya 

คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซ้ืออีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนกุช็อกโกแลต อิสระให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิงของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน) 
พาท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็น
เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียง
สินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่
ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ น าท่าน เที่ยวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท าเคร่ืองแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงาม
ของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลาย
ให้ท่านชื่นชม และเลือกซ้ือได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท าเคร่ืองแก้วต่างๆ  และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru 
Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนออ่นหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วย
กล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 
แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆใน
แบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
โรงแรมที่พักในซัปโปโรอยู่ในตัวเมือง ต้ังอยู่ไม่ไกลสถานที่ช้อปป้ิง ร้านด่ืม หรือร้านอาหารเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย  
ไม่ว่าจะเป็นย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อปป้ิงในร่มยาวประมาณ1กิโลเมตร มีร้านค้าหลากหลายประเภทขนม เคร่ืองส าอาง  
หรือสินค้ามือสอง และ ย่านซูซูกิโนะ ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ 
 
 
 
 



 
 
 
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
จากนั้นพาท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ร้าน Duty free  ที่รวบรวม
สินค้าหลากหลาย มีทั้ง เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมใน
ราคาพิเศษและมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจาก
ประเทศญี่ปุ่น มีเช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน 
อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น จากนั้นพาทุกท่าน
เดินทางไปชมวิวของทะเลสาบโทยะ โดยขึ้นกระเช้า 
Mt.Usu Ropeway ใช้เวลาเพียง 6 นาที จากสถานตีน้
ทางไปสู่ยอดเขา ชมวิวอุทยานแบบพาโนรามา และเปน็
จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ และ ภูเขา Yotei ที่ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นฟูจิแห่งฮอกไกโด ที่มีชื่อเสียงที่สุด 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย กรณี หากกระเช้า Mt.Usu Ropeway ปิด จะขอปรับไปไปขึ้นกระเช้า Moiwa 
แทน อยู่บริเวณ ภูเขาโมอิวะ (Mount Moiwa) นับเป็นหนึ่งในภูเขาเล็กๆในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลาง
เมืองซัปโปโร ถือเป็นสถานที่ๆได้รับความนิยมมากเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ สถานีกระเช้า
ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan Ropeway) ชมความน่ารักของเจ้าหมีสีน ้าตาล ที่นี่นั้นเป็นสถาที่เพาะพันธุ์หมีสีน ้าตาล โดยหมี
ของที่นี่เค้าได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน ท าให้ไม่มีนิสัยดุร้าย ท่านสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน ้าตาลได้อย่าง
ใกล้ชิดผ่านกระจกใส และยังมีโซนห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์”  ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผ่านไปมา 
และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ่งว่าได้อยู่กับเจ้าหมีพวกนี้ระยะประช้ันชิด พิเศษตรง
เปิดใหน้ักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทัง้หลายด้วย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงเค้าจะจุดจ าหน่ายอาหารหมใีห้
ซ้ือกัน (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชมสวนหมี แต่ไม่รวมค่าอาหารหมี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)  

วันทีส่าม          ร้าน Duty free  - ขึ้นกระเชา้ Mt.Usu Ropeway ชมวิวทะเลสาบโทยะ – สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซัน –  
          OPTIONAL TOUR! สโนว์โมบลิแลนด์ ซัปโปโร       อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็
  



 OPTIONAL TOUR! พาทุกท่านไปอสิระเพลิดเพลนิ
ที่ ต ะ ลุ ยหิ ม ะ ที่  ส โ น ว์ โ ม บิ ล แลนด์  ซั ป โ ป โ ร 
(Snowmobile Land Sapporo) ถือว่าเป็นลานส
โนว์โมบิลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโรที่นี่มีคอร์สสโนว์โม
บิลที่สามารถเพลิดเพลินได้อย่างง่ายๆ มีคอร์สให้
คุณเลือกตั้งแต่คอร์สระยะส้ันที่ใช้เวลาเพียง 30 
นาที ไปจนถึงคอร์ส 1 ชั่วโมงซ่ึงจะท าให้สนุกสนาน
กับสโนว์โมบิลได้อย่างเต็มอิม่ ขี่ไปตามเส้นทางหมิะ 
90 กม. คุณจะได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมจาก
ความเร็วของสโนว์โมบิลในภูเขาลึกที่มีหิมะอันหนา
นุ่ม หรือหากมีโอกาสดีอาจจะได้พบกับสัตว์ป่า เช่น 
สุนัขจ้ิงจอก กระต่าย กวาง กระรอก นกหัวขวาน หรือแม้แต่นกฮูก และไม่ต้องเป็นกังวลส าหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์
พิเศษที่ใช้ในการเล่น โดยภายในมีอุปกรณ์ให้ท่านเลือกเช่าเพ่ิมเติม หมวกกันน็อค, บูท และถุงมือได้ และที่นี่ยังมพ้ืีนที่
ส าหรับเด็ก ในระหว่างที่ผู้ใหญ่ก าลังสนุกสนานกับสโนว์โมบิล เด็กๆก็สามารถเพลิดเพลินที่กับของเล่นได้ที่โซน 
Snow park และในการเล่นจะมีการรักษาระยะห่างระหว่างแต่ละคันและมีครูฝึกคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ที่นี่จึงเหมาะ
ส าหรับผู้ที่เร่ิมหัดเล่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าคอร์ส course Snowmobile, ค่าเข้า Snow park และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
ลูกค้าสามารถจ่ายค่า Option ต่างๆได้ที่หน้างาน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

  

 ●Snowmobile Tour 30 mins course 
 ราคาส าหรับ 1 ท่าน/ต่อคัน 7,000    Yen  
 ราคาส าหรับ 2 ท่าน/ต่อคัน  10,500 Yen 
  

 ●Snowmobile Tour 60 mins course 
 ราคาส าหรับ 1 ท่าน/ต่อคัน 10,000 Yen  
 ราคาส าหรับ 2 ท่าน/ต่อคัน 15,000 Yen 
  

 ●Snow Park 60 mins  1,500  Yen 
 โดยบริเวณนี้จะอุปกรณ์เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก ที่ราคารวมอยู่ในค่าเข้า ไม่ว่าจะเป็น Banana Boat, Snow Raft ที่

เหมือนกับการล่องแก่งบนหิมะ หรือ Snow Sled แผ่นเลื่อนลากบนหิมะ และกิจกรรมยอดฮิต Snowball Fight ศึก
ปาหิมะแบบน่ารักๆของเด็กๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) พิเศษ เมนู BBQ + ขาปูยอดฮิต 3 ชนิด ชนิดของปขูึ้นอยู่กบัการน าเข้าของทางร้าน 

ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 



 
 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  
 อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาโจไกได้  

OPTIONAL TOUR บริการรถ shuttle bus รับส่งฟร ีเพ่ือทานอาหารทะเลแบบสดใหมท่ี ่
“Kitanogurume’’ ร้านอาหารทะเลชื่อดังที่ตลาดปลาโจไกอิจิบะ 

 หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์
ไ ป ที่ ร้ า น  “Kitanogurume’’ 
กรณีท่านประสงค์จะไป กรุณา
แจ้งกับไกด์ในวันแรกของการ
เดินทาง เนื่องจากรถมทีีน่ัง่กดั
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท า
ให้ต้องมีการจองล่วงหน้า โดย
จะมีรถรับ-ส่งให้ถึงโรงแรม 
เมื่อถึงที่ร้านจะมีพนักงานมาต้อนรับและอธิบายให้ฟงั โดยจะมีเวลาให้อยู่ที่ร้านขั้นต ่าประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
ด้านล่างของร้านจะเปน็คลา้ยๆ Super Market ขายอาหารทะเล ทั้งสดและแบบแปรรูป เมื่อเดินขึ้นไปชั้น 2 เลือกทีน่ัง่ 
พนักงานต้อนรับจะต้อนรับอย่างดี พร้อมกับหยิบเมนูภาษาอังกฤษมาให้ รายการอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเล
สดๆใหม่ๆ เช่น ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนกับเนื้อปู ข้าวหน้าไข่เม่นกับไข่ปลาแซลมอน ปลาฮกเกะย่าง ซาชิมิหอย หอย
สังข์ญี่ปุ่น ซุปขาปู  ซุปสาหร่าย ปลาไข่ย่าง โดยรวม ร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ที่เน้นวัตถุดิบสดๆ จากตลาด การ
บริการดี ราคาเหมาะสม รสชาติอาหารอร่อย หากท่านใดช่ืนชอบอาหารทะเลแนะน าว่าห้ามพลาด จนถึงเวลานัดหมาย
และพาท่านส่งกลับโรงแรม  หรือ แนะน าท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยมีไกด์บริการให้ค าแนะน า 
อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูง
ที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร 
เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ 
และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่าย
ก ล้ อ ง ดิ จิ ต อ ล , เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน ,ร้าน UNIQLO ขาย
เส้ือผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาคาร JR TOWER มีจุด
ชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็น
ทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้
กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้ังอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก 
ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงที่ชั้น 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 
10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่             อิสระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัย ฟรีบริการรถรับส่ง Kitanogurume’ ร้านอาหารทะเลชือ่ดังที่ตลาดปลาโจไกอิจบิะ                
               อาหาร เชา้
  



สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองซัปโปโร  ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ ง คือทาง
ทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่ง
โอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและ
ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ ์นอกจากจะได้ด่ืมด ่ากบั
ความร่ืนร่ืนในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพ่ือเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้าน
เหนือซ่ึงเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซ่ึง
เป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้
กลายเป็นพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับประชาชน และยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวอีก
ด้วย หอนาฬิกา Sapporo Clock หอนาฬิกาโบราณ
ประจ าเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญ
ของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่
ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะ
ที่นี่เป็นส่ิงก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของ
เมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกา
โบราณที่ยั งท าหน้ าที่คอยบอกเวลา ได้อย่าง
เที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ 
ชั่ ว โ ม งย าม เ พ่ื อ บอก เ วล า  อ า ค า รหลั งนี้ มี
สถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและ
ผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกา
กลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ที่ท า
ก าร รัฐบาล เก่ าฮอก ไก โด  ห รือ  อ ะค ะ เ ร็งงะ 
(Akarenga) ในภาษาญี่ ปุ่ นแปล ว่า  อิ ฐ สีแดง 
ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอ
บาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่
ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดิน
ขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) เนื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหิมะจ านวนมากท าให้การเดินทางอาจ
ล่าช้ากว่าปกติ จึงจ าเป็นต้องเดินทางสู่สนามบินไวกว่าปกติ อาจบริการอาหารเช้าแบบกล่อง SET BOX   
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

11.55 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ621 
                     (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
17.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

วันทีห่้า            ท่าอากาศยานนวิชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ       อาหาร เชา้ 



หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเทีย่วเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้

จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต ่วันที ่1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมา
ในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้
ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามทีอ่งค์กรอนามยัโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ 
Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of 
India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบ
ไขว้ได ้
3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อน
การเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี ที่ไม่ไดร้บัวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีด
ไม่ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  



- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่

ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัทท า

ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ขออนญุาตน าเกบ็ ณ สนามบินวนัแรก  ท่านละ 5,000 เยน / ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 

 

 
 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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