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วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1] 

วนัท ี2สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– เมอืงฟุรา
โน ่– โทมติะฟารม์ – สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ
(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – บอ่นําสฟ้ีา – นําตกชิ
โรฮเิงะ – เมอืงอาซาฮกีาวา่ – ออิอน มอลล ์อา
ซาฮกีาวา่ 
วนัท ี3รา้นของฝากทรีะลกึ – เลอืกซอืผลติภณัท์
ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต –โอตาร ุ- 
คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–โรงเป่า
แกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– ชอ้ปปิง
ทานกูโิคจ ิ- บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 
วนัท ี4ศาลเจา้ฮอกไกโด –ทําเนยีบรฐับาลเกา่
ออกไกโด– ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร - 
ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง - MITSUI OUTLET 
PARK SAPPORO – ชอ้ปปิง JR TOWER 
วนัท ี5สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ621 09.55-15.10] 

HOKKAIDO 
ลาเวนเดอร ์มว่งมุง้มงิ

5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
เอ็กซ[์XJ] 
เดนิทาง :  กรกฏาคม 62 

ราคาเพยีง 29,900.- 

HILIGHT  
 
ชมความสวยงามของดอกลาเวนเดอร ์

ชมทุง่ดอกไมห้ลากสที ีชคิไิซโนะโอกะ 

ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองบอ่นําสฟ้ีาและ

นําตกชโิรฮเิงะ 

ชอ้ป ชมิ ชวิ คลองโอตาร ุทแีสนโรแมนตกิ 

ชอ้ปปิงเต็มอมิไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุโิคจ ิ

ซูซูกโินะ ออิอน มติชุยเอาเลต้ท ์

เมนปู ู3 ชนดิแบบไมอ่นั พรอ้มนําจมิรสเด็ด 

เทยีวเต็มทกุวนัไมม่วีนัอสิระ 

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

FreeWi-Fi on Bus !! 
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กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี07–11 กรกฎาคม 62 

วนัท ี14 – 18 กรกฎาคม 62(วนัหยดุอาสาฬหบชูา

วนัท ี17 – 21 กรกฎาคม 62(วนัหยุดวนัเขา้พรรษา

วนัท ี21 – 25 กรกฎาคม 62 

วนัท ี24 – 28 กรกฎาคม 62(วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร

 

 

 

  

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ
[XJ620 23.55-08.40+1] 

2 

สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ–
โทมติะฟารม์ – สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ
(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – บอ่นําสฟ้ีา 
โรฮเิงะ – เมอืงอาซาฮกีาวา่ – ออิอน มอลล ์อา
ซาฮกีาวา่ 

3 

รา้นของฝากทรีะลกึ – เลอืกซอืผลติภณัทข์อง
ฝากจากโรงงานช็อกโกแลต –โอตาร ุ
ตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–
ช ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต–ี ชอ้ปปิง
บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 

4 

ศาลเจา้ฮอกไกโด –ทําเนยีบรฐับาลเกา่ออกไก
โด–ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 
ซปัโปโรโ่จไง-  MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – ชอ้ปปิง JR TOWER

5 
สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง
[XJ621 09.55-15.10] 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิ

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิ
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วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

วนัเขา้พรรษา) 

 

วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั

สนามบนิชโิตเซะ   

– เมอืงฟุราโน ่– 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ

บอ่นําสฟ้ีา – นําตกชิ
ออิอน มอลล ์อา

✈ 🍽 

เลอืกซอืผลติภณัทข์อง
โอตาร ุ- คลองโอ
–โรงเป่าแกว้คติาอิ
ชอ้ปปิงทานกูโิคจ ิ

🍽 🍽 

ทําเนยีบรฐับาลเกา่ออกไก
หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร - ตลาดปลา

MITSUI OUTLET PARK 
TOWER 

🍽 อสิระ 

ดอนเมอืง ✈  

ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,5

เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)***

  
  
  

 29,900.- 

 32,900.- 

 31,900.- 

 29,900.- 

 31,900.- 

กลางวนั คาํ 
โรงแรมที

พกั 

 
 

 อสิระ 
Y’s 

ASAHIKAWA 
EKIMAE 

หรอืเทยีบเทา่ 

 🍽 

T MARK 
HOTEL 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

 อสิระ 

T MARK 
HOTEL 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่  

 
 

500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

)*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ620 23.55

20.00 น. นัดพบกัน
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น 
การบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิท ี
สายการบนิ 
(ฟรนํีาหนักกระเป๋า 

วนัท2ี 
สนามบนิชโิตเซะ
ชคิไิซโนะโอกะ
เมอืงอาซาฮกีาวา่ 

08.40 น. เดนิทางถงึ
ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ท่านไปขนึรถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง 
เวลาของญปีุ่ น ซงึเร็วกวา่เมอืงไทย 

 

เดนิทางสู่
“เฮะ โซะ โนะ มะ ช ิ
ใหช้ม (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ
ดอกลาเวนเดอรจ์ะมคีวามสวยงามแลว้ ยงัไดนํ้าดอกไปสกดัเป็นนําหอมและไดรั้บความนยิม
มายาวนานถงึ 
จํานวนมาก สว่นใหญม่กัจะมาในชว่งทดีอกไมกํ้าลังเบง่บาน นันก็คอื ในชว่งประมาณเดอืน 
เมษายนถงึเดอืนตุลาคม โดยเดอืนมถิุนายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่งทดีอกลาเวนเดอร์
สวยงามและเบง่บานมากกวา่เดอืนอนืๆ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ 

บา่ย 

 

เมอืงบเิอะ
Of The Most Beautiful Hills” 
พาโนรามาววิระหว่างสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ล่ยส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่
ขา้วโพดและมันฝรังสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของท ้
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่
หลากส ีทมีโีรลคุงและโรลจัง หุ่น
คอยตอ้นรับนักท่องเทยีว ชมดอกไมน้านาพันธุ์ รวมถงึดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม ้
หลากส ี
ทสีดุ 

 

สระอะโออเิคะ
ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิโดย
เพงิเกดิขนึจากการกนัเขอืนเพอืป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ 
ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท์
สูงจํานวนมากทีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแสนพเิศษของนําในบ่อ จากนันชม 
นําตกชโิรฮเิงะ
ไกโด มคีวามสงูประมาณ 
บาดาลทอีอกมาจากรอยแตกของหนา้ผาไหลลงสูแ่มนํ่าบเิอะ นอกจากนันยังมมีคีวามโดด
เด่นของสขีองแม่นําทเีป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขนึจากแร่โคบอลต ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
ความงามและเก็บภ
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สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิชโิตเซะ 
[XJ620 23.55-08.40+1] 
นัดพบกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ[สําคญัมาก!!
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษ
ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด

ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิท ีXJ620[บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 

นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– เมอืงฟุราโน ่– โทมติะฟารม์ 
ชคิไิซโนะโอกะ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – บอ่นําสฟ้ีา 
เมอืงอาซาฮกีาวา่ – ออิอน มอลล ์อาซาฮกีาวา่ [-
เดนิทางถงึสนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด

ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และเมอืรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุก
ท่านไปขนึรถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวน
เวลาของญปีุ่ น ซงึเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา
ดนิทางสูเ่มอืงฟูราโน(่Furano)ตังอยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮอกไกโด ไดร้ับฉายาวา่ 
เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ เทยีวชม โทมติะฟารม์(FramTobita)

ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) แตท่มีชีอืเสยีงมากก็คงจะเป็นดอกลาเวนเดอร ์นอกจาก
ดอกลาเวนเดอรจ์ะมคีวามสวยงามแลว้ ยงัไดนํ้าดอกไปสกดัเป็นนําหอมและไดรั้บความนยิม
มายาวนานถงึ 33 ปี ฟารม์แหง่นทีกุปีจะมนัีกทอ่งเทยีวมาเทยีวชมความงามดอกลา
จํานวนมาก สว่นใหญม่กัจะมาในชว่งทดีอกไมกํ้าลังเบง่บาน นันก็คอื ในชว่งประมาณเดอืน 
เมษายนถงึเดอืนตุลาคม โดยเดอืนมถิุนายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่งทดีอกลาเวนเดอร์
สวยงามและเบง่บานมากกวา่เดอืนอนืๆ 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

เมอืงบเิอะ(Biei)เมอืงเล็กๆ ทตีังอยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีดช้อืว่า 
Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทแีสนน่ารักของเมอืงนีอยูท่ภีาพววิทวิทัศน์แบบ
พาโนรามาววิระหว่างสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ล่ยส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่
ขา้วโพดและมันฝรังสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนชคิไิซโนะโอกะ(Shikisai no oka)
หลากส ีทมีโีรลคุงและโรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ช ิ
คอยตอ้นรับนักท่องเทยีว ชมดอกไมน้านาพันธุ์ รวมถงึดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม ้
หลากส ี(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) ทไีดร้ับคํานิยมและคําชมว่าจัดสวนไล่สไีดส้

สระอะโออเิคะหรอื บอ่นําสฟ้ีา(Blue Pond ) ตังอยูฝั่งซา้ยของแมนํ่า 
ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิโดย
เพงิเกดิขนึจากการกนัเขอืนเพอืป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ 
ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิกว่าบอ่นําตามธรรมชาตทิัวไป และตอไม ้
สูงจํานวนมากทีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแสนพเิศษของนําในบ่อ จากนันชม 
นําตกชโิรฮเิงะ (Shirahige waterfall) เป็น 1 ใน 5 ของนําตกทสีวยทสีดุบนเกาะฮอ
ไกโด มคีวามสงูประมาณ 30 เมตร นําตกแหง่นมีคีวามพเิศษตรงทนํีาทไีหลลงมานันเป็นนํา
บาดาลทอีอกมาจากรอยแตกของหนา้ผาไหลลงสูแ่มนํ่าบเิอะ นอกจากนันยังมมีคีวามโดด
เด่นของสขีองแม่นําทเีป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขนึจากแร่โคบอลต ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
ความงามและเก็บภาพความประทับใจจากนันเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่

  
  
  

สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร์
โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 
หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 
ซปัโปโร เกาะฮอกไกโดโดยสาย

บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] 
จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3  

นําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

โทมติะฟารม์ – สวนดอกไม้
บอ่นําสฟ้ีา – นําตกชโิรฮเิงะ – 

- / L / -] 
เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโดประเทศญปีุ่ น นําท่าน

และเมอืรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุก
พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตาม

อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
ตังอยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮอกไกโด ไดร้ับฉายาวา่ 

(FramTobita)ทนีมีดีอกไมห้ลากสายพันธุ์
แตท่มีชีอืเสยีงมากก็คงจะเป็นดอกลาเวนเดอร ์นอกจาก

ดอกลาเวนเดอรจ์ะมคีวามสวยงามแลว้ ยงัไดนํ้าดอกไปสกดัเป็นนําหอมและไดรั้บความนยิม
ปี ฟารม์แหง่นทีกุปีจะมนัีกทอ่งเทยีวมาเทยีวชมความงามดอกลาเวนเดอร์

จํานวนมาก สว่นใหญม่กัจะมาในชว่งทดีอกไมกํ้าลังเบง่บาน นันก็คอื ในชว่งประมาณเดอืน 
เมษายนถงึเดอืนตุลาคม โดยเดอืนมถิุนายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่งทดีอกลาเวนเดอร์

เมอืงเล็กๆ ทตีังอยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีดช้อืว่า “Small Town 
ความเล็กทแีสนน่ารักของเมอืงนีอยูท่ภีาพววิทวิทัศน์แบบ

พาโนรามาววิระหว่างสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ล่ยส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่
องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา 

hikisai no oka)เนนิ 4 ฤดูแห่งดอกไม ้
ฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชคิไิซ โนะ โอกะ

คอยตอ้นรับนักท่องเทยีว ชมดอกไมน้านาพันธุ์ รวมถงึดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม ้
ทไีดร้ับคํานิยมและคําชมว่าจัดสวนไล่สไีดส้วยงาม

ตังอยูฝั่งซา้ยของแมนํ่า Bieigawaทาง
ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตังชอืตามสขีองนําทเีกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิโดย
เพงิเกดิขนึจากการกนัเขอืนเพอืป้องกันไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachiทปีะทุขนึเมอืปี 1988 

ชมนําสฟ้ีาทสีดใสเกนิกว่าบอ่นําตามธรรมชาตทิัวไป และตอไม ้
สูงจํานวนมากทีสะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแสนพเิศษของนําในบ่อ จากนันชม 

ของนําตกทสีวยทสีดุบนเกาะฮอก
เมตร นําตกแหง่นมีคีวามพเิศษตรงทนํีาทไีหลลงมานันเป็นนํา

บาดาลทอีอกมาจากรอยแตกของหนา้ผาไหลลงสูแ่มนํ่าบเิอะ นอกจากนันยังมมีคีวามโดด
เด่นของสขีองแม่นําทเีป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขนึจากแร่โคบอลต ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

เมอืงอาซาฮคีาวา่ 



 
 
 
 QE
 

 

ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่
ฮาซาฮกิาว่าอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกันอาทขินมโมจเิบนโตะผลไม ้
และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อยา่ง คทิแคท 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก
วนัท3ี รา้นของฝากทรีะลกึ  

– โอตาร ุ
รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี
[B / L /D

เชา้ รบัประทาน

 

รา้นจําหนา่ยของฝากของทรีะลกึ
ราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ภายในรา้น

 

แวะซอืของฝากท ี
แลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปด ้
สวนดอกไม ้ซงึม ีช็อคโกแลตทขีนึชอืทสีุดของทนีีคือ 
ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นทที่านรักทาน หรอืว่าซอื
ของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้น

 

เมืองโอตารุ
Canal)
บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่
ขนึจากการถมทะเล เพือใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโกดัง 
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 
ครงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว 
เทา้กวา้งประมาณ

 

ชมนาฬกิาไอนําโบราณ
พน่ไอนํา มเีสยีงดนตรดีังขนึทกุๆ 

 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี
พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญีปุ่ นโดย
สําคัญทางประวัตศิาสตร์
ยาวนานโดยในอดีตนันจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพือใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือแต่ปัจจุบันนี
เป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรี
โรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุโดยกอ่ตังขนึตังแตปี่
มากมายและผลงานทีมชีอืเสยีงมากทสีุดของโรงงานแห่งนีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นันเอง

  
  
  

QE2CTS-XJ002หนา้ 4 จาก 10 

ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่(Aeon mall Asahikawa)
ฮาซาฮกิาว่าอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกันอาทขินมโมจเิบนโตะผลไม ้
และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กัน

อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยัณ ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักY’s ASAHIKAWA EKIMAE
รา้นของฝากทรีะลกึ  – เลอืกซอืผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต 

โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี– ชอ้ปปิงทานกูโิคจ–ิบฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ์
[B / L /D] 

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

รา้นจําหนา่ยของฝากของทรีะลกึ ทอียูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซปัโปโร ่ภายในมสีนิคา้ลด
ราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ภายในรา้น 

แวะซอืของฝากท ีโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ(ShiroiKoibito Park)
แลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปด ้
สวนดอกไม ้ซงึม ีช็อคโกแลตทขีนึชอืทสีุดของทนีีคือ ShiroiKoibito
ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นทที่านรักทาน หรอืว่าซอื
ของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นได ้

เมืองโอตารุ(Otaru)เป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร 
)ทมีคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่า

บรเิวณโดยรอบปรับปรงุเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่คลองแห่งนีสรา้งเมอืปี 
ขนึจากการถมทะเล เพือใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโกดัง 
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 
ครงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิ
เทา้กวา้งประมาณ2เมตร 

นาฬกิาไอนําโบราณ สไตลอ์งักฤษทเีหลอือยูเ่พยีง 2 
พน่ไอนํา มเีสยีงดนตรดีังขนึทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรพีพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็นหนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีุดของ
พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญีปุ่ นโดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นสถานที
สําคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา
ยาวนานโดยในอดีตนันจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพือใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือแต่ปัจจุบันนี
เป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รอืของทรีะลกึแทนซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น
โรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุโดยกอ่ตังขนึตังแตปี่ 1901 
มากมายและผลงานทีมชีอืเสยีงมากทสีุดของโรงงานแห่งนีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล
แกว้นันเองนอกจากนยีงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทยีวดว้ย

  
  
  

(Aeon mall Asahikawa)หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ฮาซาฮกิาว่าอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกันอาทขินมโมจเิบนโตะผลไม ้

สามารถหาซอืไดท้นีเีชน่กัน 

ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ 

Y’s ASAHIKAWA EKIMAEหรอืเทยีบเทา่ 
เลอืกซอืผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- 
บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

ทอียูไ่มไ่กลจากตัวเมอืงซปัโปโร ่ภายในมสีนิคา้ลด

(ShiroiKoibito Park)แหล่งผลติช็อคโก
แลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ย

ShiroiKoibitoซงึมคีวามหมายว่า 
ชอ็คโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นทที่านรักทาน หรอืว่าซอืเป็น

เป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ(Otaru 
กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่า

คลองแห่งนีสรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้ง
ขนึจากการถมทะเล เพือใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโกดัง แต่
ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีก

มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิ

2 เรอืนบนโลกเทา่นัน นาฬกิานจีะ
นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา 

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็นหนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีุดของ
ตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นสถานที

มชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มา
ยาวนานโดยในอดีตนันจุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพือใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือแต่ปัจจุบันนี

ะลกึแทนซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็น
1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่

มากมายและผลงานทีมชีอืเสยีงมากทสีุดของโรงงานแห่งนีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอล
นอกจากนยีงัมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทยีวดว้ย 
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รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ 
บา่ย 

 

ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู่ 
แหล่ง ช้อปปิงถนนทานุกโิคจิ
ยาวนานกว่า 
แดดออก พายหุมิะเขา้ 
ถงึ 200 
ดังอยา่ง 
Daiso ททีกุอยา่งราคา 
ไปถงึเครอืงสําอาง
หลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย
อมิอรอ่ยกบั

คาํ บรกิารอาหาร
** พเิศษสดุๆ กบัเมนปูสูดุอรอ่ย 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก
วนัท ี4 ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ซปัโปโร 
SAPPORO

เชา้ รบัประทาน

 

เดนิทางสู่
ศาลเจา้ศาสนาพุทธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทมีคีวามเกา่แกแ่ห่งหนงึในเกาะฮอกไกโด 
ถูกสรา้งขนึในปี ค
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซงึเริมตังแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ 
วันเซ็ตสบึุน พิธี
กระรอกป่ามาเยียมทักทาย และจะคราครําไปดว้ยนักท่องเทียวทีมาชมดอกซากุระ
และดอกบ๊วยซงึจะบานสะพรังพรอ้มๆ กันเมือฤดูใบไมผ้ลิมาเยือน

 

ชมทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด
เรมิก่อสรา้งเมอืปี พ
อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทใีชอ้ฐิมากกว่า
เป็นอฐิททํีามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนผี่านการใชง้านมายาวนานกว่า 
และไดย้า้ยไปททํีาการหลังใหมเ่ป็นตกึใหมท่ันสมยัสงู 
ความงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มอืปี พ
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีห่ง จงึไดร้ับการขนึทะเบยีนให ้
เป็นสมบตัทิาง

 

ผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร 
สมัยใหม ่เป็นหอนาฬกิาทเีก่าแก่มากและเป็นอกีสัญลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกี
แหง่หนงึ สรา้งตังแตปี่ พ
ปรับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต่ พ
สามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่อียูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขนึ
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแห่
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รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตเีพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชอืดัง คติต ี
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงซปัโปโร่

ช้อปปิงถนนทานุกโิคจ(ิTanukikoji)เป็นย่านชอ้ปปิงเก่าแก่ที
ยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีคอืการสรา้งหลังคาทคีลุมทัวตลาด ไม่ว่าจะฝนตก 
แดดออก พายหุมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปปิงไดอ้ยา่งสบายใจ นอกจากนี

200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ1กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทัีงเสอืผา้และรองเทา้แบรนด์
ดังอยา่ง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทจีะพลาดไมไ่ดเ้ลยก็คอืรา้น 

ททีกุอยา่งราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทมีขีายทกุอยา่งตังแตเ่ครอืงใชไ้ฟฟ้า
ไปถงึเครอืงสําอางคใ์นราคาทถีูกจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทนีกี็มรีา้นอาหารดังๆ
หลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย ไดเ้วลาอันสมควรพาท่านเดนิทางสูร่า้นอาหาร ใหท้่านได ้
อมิอรอ่ยกบัอาหารมอืพเิศษบฟุเฟ่ปิงยา่งขาปยูกัษ์ แบบไมอ่นัพรอ้มนําจมิรสเด็ด

บรกิารอาหารคาํ ณ รา้นอาหาร 
พเิศษสดุๆ กบัเมนปูสูดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่นั **

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักT MARK SAPPORO HOTEL
ศาลเจา้ฮอกไกโด –ทําเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด

ซปัโปโร - ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง - MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO– ชอ้ปปิง JR TOWER[B / - / -] 

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine)ศาลเจา้แห่งนตีังอยูท่ซีปัโปโร 
ศาลเจา้ศาสนาพุทธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทมีคีวามเกา่แกแ่ห่งหนงึในเกาะฮอกไกโด 
ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1871ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกียวขอ้งผูกพันกับว ิถ ีช ีว ิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซงึเริมตังแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ 
วันเซ็ตสบึุน พิธีสมรสและอืนๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ทีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มี
กระรอกป่ามาเยียมทักทาย และจะคราครําไปดว้ยนักท่องเทียวทีมาชมดอกซากุระ
และดอกบ๊วยซงึจะบานสะพรังพรอ้มๆ กันเมือฤดูใบไมผ้ลิมาเยือน
ชมทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด(Farmer Hokkaido

เรมิก่อสรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิา ทเีลียนแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทใีชอ้ฐิมากกว่า
เป็นอฐิททํีามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนผี่านการใชง้านมายาวนานกว่า 

ยา้ยไปททํีาการหลังใหมเ่ป็นตกึใหมท่ันสมยัสงู 10 
ความงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มอืปี พ
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีห่ง จงึไดร้ับการขนึทะเบยีนให ้
เป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปี พ.ศ. 2512 
ผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower )
สมัยใหม ่เป็นหอนาฬกิาทเีก่าแก่มากและเป็นอกีสัญลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกี
แหง่หนงึ สรา้งตังแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแต่ได ้
ปรับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต่ พ
สามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่อียูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขนึ
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของเมอืงซปัโปโร

  
  
  

เพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการต์ูนแมวชอืดัง คติต ี

เมอืงซปัโปโร่(Sapporo)นําท่านเดนิทางสู่
ย่านชอ้ปปิงเก่าแก่ทีเปิดใหบ้รกิาร

ปี จุดเด่นของย่านนีคอืการสรา้งหลังคาทคีลุมทัวตลาด ไม่ว่าจะฝนตก 
ก็สามารถมาเดนิชอ้ปปิงไดอ้ยา่งสบายใจ นอกจากนยีังมรีา้นคา้มาก

กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทัีงเสอืผา้และรองเทา้แบรนด์
เป็นตน้ และทจีะพลาดไมไ่ดเ้ลยก็คอืรา้น 

ทมีขีายทกุอยา่งตังแตเ่ครอืงใชไ้ฟฟ้า
ในราคาทถีูกจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงทนีกี็มรีา้นอาหารดังๆ

ไดเ้วลาอันสมควรพาท่านเดนิทางสูร่า้นอาหาร ใหท้่านได ้
งขาปยูกัษ์ แบบไมอ่นัพรอ้มนําจมิรสเด็ด!! 

** 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
ทําเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด– ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืง

MITSUI OUTLET PARK 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

ศาลเจา้แห่งนตีังอยูท่ซีปัโปโร เป็น
ศาลเจา้ศาสนาพุทธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทมีคีวามเกา่แกแ่ห่งหนงึในเกาะฮอกไกโด 

ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกียวขอ้งผูกพันกับว ิถ ีช ีว ิตของ
ชาวฮอกไกโดอย่างลึกซงึเริมตังแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ 

สมรสและอืนๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ทีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มี
กระรอกป่ามาเยียมทักทาย และจะคราครําไปดว้ยนักท่องเทียวทีมาชมดอกซากุระ
และดอกบ๊วยซงึจะบานสะพรังพรอ้มๆ กันเมือฤดูใบไมผ้ลิมาเยือน 

Hokkaido Governing Office Building) 
เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิา ทีเลียนแบบมาจาก

อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทใีชอ้ฐิมากกว่า2.5 ลา้นกอ้น
เป็นอฐิททํีามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนผี่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปี

10 ชนัตังอยูท่างดา้นหลังตกึเกา่ แต่
ความงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ.2454 แต่
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีห่ง จงึไดร้ับการขนึทะเบยีนให ้

 
Sapporo Clock Tower )ตังอยุท่่ามกลางกลุ่มตกึสูง

สมัยใหม ่เป็นหอนาฬกิาทเีก่าแก่มากและเป็นอกีสัญลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกี
เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแต่ได ้

ปรับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยัง
สามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่อียูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขนึ

งหนงึของเมอืงซปัโปโร 



 
 
 
 QE
 

 

ตลาดซปัโปโรโจไ
กวา่ 80 
Wholesale Market) 
ทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์
ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรังตามฤดกูาล ราคากเ็หมาะสมไม่
แพงมากนัก

 อสิระรบัประทานอาหาร

 

MITSUI OUTLET PARK 
ใหญท่สีดุในฮอกไกโด ตังอยูท่เีมอืง 
เสน้ทางทไีปยัง สนามบนิชโิตเซ่ เปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืนเมษายน ปี 
รา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 
นัง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถนิประจํา

 

JR TOWER
เช่น รา้น 
,รา้น100
ของตกึ 
อยูร่วมกันทนี ีใหนั้กท่องเทยีวทชีนืชอบราเมนไดล้มิรสชมิรา
ใจ 

คาํ อสิระรบัประทานอาหาร
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก
วนัท ี5 สนามบนิชโิตเซะ

[XJ621 09.55
เชา้   รับประทาน
 ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั 
09.55 น. นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง
15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยาน

**************************************************
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ตลาดซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market)ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร
80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร

Wholesale Market) เป็นหนงึในตลาดทใีหญท่สีดุของเมอืง 
ทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์
ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรังตามฤดกูาล ราคากเ็หมาะสมไม่
แพงมากนัก 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัณ ตลาดปลา
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ 
ใหญท่สีดุในฮอกไกโด ตังอยูท่เีมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกล ้
เสน้ทางทไีปยัง สนามบนิชโิตเซ่ เปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืนเมษายน ปี 
รา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 
นัง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถนิประจํา

JR TOWERแหล่งทตีังของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิง
เช่น รา้น BIC CAMERAจําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์

100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุน่อนืๆ อกีมากมาย นอกจากนันบนชนั 
ของตกึ ESTAยงัม ีพพิธิภณัฑร์าเมน เป็นแหลง่รวมราเมนชอืดังทัวทังเกาะฮอกไกโด มา
อยูร่วมกันทนี ีใหนั้กท่องเทยีวทชีนืชอบราเมนไดล้มิรสชมิรา

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยัณ แหลง่ชอ้ปปิง

ทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก T MARK SAPPOROHOTEL
สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ621 09.55-15.10] 

รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั 

นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เทยีวบนิท ีXJ621
ายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ
 

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

  
  
  

ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร
รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร(Sapporo’s Central 

เป็นหนงึในตลาดทใีหญท่สีดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหาร
ทะเลเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์
ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรังตามฤดกูาล ราคากเ็หมาะสมไม่

ตลาดปลา 
เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาด

ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกล ้
เสน้ทางทไีปยัง สนามบนิชโิตเซ่ เปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมี

าปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที
นัง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถนิประจําจังหวัดฮอกไกโด 

แหล่งทตีังของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิง
เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์

ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุน่อนืๆ อกีมากมาย นอกจากนันบนชนั 10
เป็นแหลง่รวมราเมนชอืดังทัวทังเกาะฮอกไกโด มา

อยูร่วมกันทนี ีใหนั้กท่องเทยีวทชีนืชอบราเมนไดล้มิรสชมิราเมนจากเมอืงต่างๆ ไดอ้ยา่งจุ

ณ แหลง่ชอ้ปปิง 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั สนามบนิชนิชโิตเซะ 
XJ621 

โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

****************************************** 
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โปรแกรม :HOKKAIDO ลาเวนเดอร ์มว่ง มุง้ มงิ5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

07 ก.ค. – 11 ก.ค.62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 

14 ก.ค. – 18 ก.ค.62 
(วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 

32,900 32,900 32,900 31,900 26,900 7,900 

17 ก.ค. – 21 ก.ค.62 
(วนัหยุดวนัเขา้พรรษา) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

21 ก.ค. – 25 ก.ค.62 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 7,900 

24 ก.ค. – 28 ก.ค.62 
(วนัหยุดเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ร.10) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 



   
   
   
 QE2CTS-XJ002หนา้ 8 จาก 10 
 

4.3แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.4ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบั

สายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยดัเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน  

2. คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดั

หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดนาํหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่นนั **แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของ

แตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


