
#12191 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน โทมิตะฟารม ซิกิไซ
โนะโอกะฟารม คลองโอตารุ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด อาซาฮิคาวา ซัปโปโร โอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี ศาล
เจาฮอกไกโด ทานุกิโคจิ DUTY FREE ตลาดปลาโจไก ออนเซน บุฟเฟตขาปู ฟรี
เดย1วันเต็ม!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ฟูราโน - โทมิตะฟารม - บิเอะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ -
ออนเซ็น   

Art Hotel Asahikawa
 หรือเทียบเทา

3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ศาลเจา
ฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - ทานูกิโคจิ - ดิวต้ีฟรี - บุฟเฟตขาปูยักษ   

T Mark City Hotel
Sapporo or Karaksa
Hotel หรือเทียบเทา

4 ตลาดปลาโจไก - อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด   
T-Mark City Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

5 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

9 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

12 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

16 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

23 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

26 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

30 มิ.ย. 65 - 4 ก.ค. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

21 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

28 ก.ค. 65 - 1 ส.ค. 65 ฿23,876 ฿23,876 ฿23,876 ฿8,900

31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿23,876 ฿23,876 ฿23,876 ฿8,900

4 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900

7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 ฿24,876 ฿24,876 ฿24,876 ฿8,900

11 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 ฿23,876 ฿23,876 ฿23,876 ฿8,900

18 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 ฿22,876 ฿22,876 ฿22,876 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ฟูราโน - โทมิตะฟารม - บิเอะ - สวนชิคิ
ไซโนะโอกะ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม บนเครื่อง

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR
ASIA X มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี XJ 620 (บริการ
อาหารรอนและเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองฟุราโนะ ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของเกาะฮอกไกโด

นําทานเท่ียวชม โทมิตะฟารม สวนสวยแหงน้ีปลูกโดยครอบครัวโทมิตะท่ีไดมีการสืบทอดมากวา 70 ปี เริ่มจากการปลูกเพ่ือ
ชมความงามภายในครอบครัว มีชื่อเสียงโดยไดนําตน ลาเวนเดอรมาจากประเทศฝรั่งเศสเขามาปลูก

(ชวงกลางเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนมิถุนายน จะเป็นดอกปอบป้ีไอซแลนด หรือ ปอปป้ี Oriental)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานเดินทางสู เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ทีตั้งอยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดชื่อวา “Small Town Of The Most
Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนนารักของเมืองน้ีอยูท่ีภาพวิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิว ระหวางสองขางทางท่ีเต็ม ไปดวยทุง
ขาวบารเลยสีเหลือง

่



นําทานชมสวนสวยอีกหน่ึง ณ เนิน 4 ฤดูแหงดอกไมหลากสี Hill of Seasonal Colors หรือ ซิกิไซโนะโอกะฟารม ชมทุง
ดอกไมชิดิไซ หรือ The Hill of Seasonal Colors มีวิวทิวทัศนอันสวยงามของ ทุงดอกไมในรูปแบบพาโนรามาท่ีสลับสับ
เปล่ียนกันอวดสีสันสะพรั่งไปตามฤดูกาล

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา

นําทานไดสัมผัสความเป็นญ่ีป ุนโดยแทกับการแชออนเช็นธรรมชาติ ผานความรอนใตพิภพเพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา เลือด
ลมเดินดี เสริมสุขภาพ ใหกระปรี้กระเปราผิวพรรณสดใส

ทาอากาศยานชิโตเสะ

ฟูราโน

โทมิตะฟารม

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ซ่ึงในเดือนกรกฎาคมจะเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดใน
การชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับ
เลนสกีเน่ืองจากเป็นอีกเมืองท่ีมีหิมะลงพอสมควร

เป็นฟารมทุงลาเวนเดอรท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ซ่ึงเปิดให
เขาชมฟรีอยางอิสระ ใกลๆ กับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บิเอะ

สวนชิคิไซโนะโอกะ

 บาย

เป็นเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศน ท่ีงดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เสนหของ
เมืองน้ี คือ การขี่จักรยานหรือขับรถผานเนินเขา และเย่ียมชมทุงดอกไมระหวางทาง ใน
หนาหนาวเมืองน้ีจะลอมรอบดวยหิมะขาวโพลน สวยไปอีกแบบ

เป็นสวนดอกไม 4 ฤดู ท่ีมีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร และมีหุนฟาง
ขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน ) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอ
ท่ีสวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวาเนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียง
สลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวนดอกไม ขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 7
เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมท่ีบานสะพรั่ง ใหทานไดเพลินเพลินกับการชม

้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ถนนซาไกมา
จิ - ศาลเจาฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - ทานูกิโคจิ - ดิวตี้ฟรี
ประเทศญี่ปุน - บุฟเฟตปูยักษ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

(ชวงกลางเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนมิถุนายน จะเป็นดอกปอบป้ีไอซแลนด หรือ ปอปป้ี Oriental)

และเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทาน
สามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การน่ังรถ NOROKKO (รถลากท่ีถูก
ลากโดยรถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได

ออนเซ็น คํ่า

 Art Hotel Asahikawa  หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนท่ีลาดตํ่าของภูเขาเท็
งงุ ซ่ึงเป็นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง

นําทานสู “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกา
บริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู !!!ไฮไลท บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเมื่อปี 1923 โดย
สรางขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวท่ีโกดัง

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลอง
ดนตรีในญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร

นําทานสู ถนนซาไกมาจิ ถนนซาไกมาจิเป็นถนนเกาแกท่ีมีอายุกวาสองรอยปี โดยปัจจุบันสองขางทางของถนนแหงน้ีลวน
เต็มไปดวยรานขายของท่ีระลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงรานขายเครื่องแกว และผลิตภัณฑท่ีทําจากแกวในแบบตางๆ ท่ีนาสนใจ

นําทานสู จุดชมซากุระ ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปล่ียนเพ่ือใหสมกับความย่ิงใหญของเกาะเมือง
ฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปักษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
เกาแกนับพันปี ดังเชนภูมิภาคคันโต

นําทานเดินทางไป ตลาดปลาโจไก เลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆ และรับประทานอาหารทะเลสดๆใหมๆทุกวัน

นําทานสู ถนนทานุกิโคจิ เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็น
แหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ท้ังยังเป็นศูนยรวม
ของเหลาวัยรุนดวย

นําทานสู DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ท้ัง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ขาปู บุฟเฟต

พักท่ี T Mark City Hotel Sapporo or Karaksa Hotel หรือเทียบเทา



โอตารุ

คลองโอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

ถนนซาไกมาจิ

ศาลเจาฮอกไกโด

ตลาดปลาโจไก

 บาย

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

เป็นถนนคาขายท่ีไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ
ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของท่ีระลึก ราน
เสื้อผา และพิพิธภัณฑตางๆ มากมาย

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น



วันท่ี 4 ตลาดปลาโจไก - อิสระทองเท่ียวเมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ทานูกิโคจิ

ดิวต้ีฟรี

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ขาปู บุฟเฟต

 T Mark City Hotel Sapporo or Karaksa Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไป ตลาดปลาโจไก เลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆ และรับประทานอาหารทะเลสดๆใหมๆทุกวัน

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยางเต็มอ่ิม

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี T-Mark City Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ตลาดปลาโจไก

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด

เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยาง
เต็มอ่ิมหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก
ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

 คํ่า  T-Mark City Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซะ สูสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ
621 (บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

บาย

16.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

 บาย



 หมายเหตุ บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม บนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดย จะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซาและอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางไดทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อเลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 
 

เงื่อนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ไม
นอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดิน
ทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี

4. กรณีแจงเปล่ียนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวร
ท่ีชําระมาแลว ณ วันท่ีตองการเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน 

5. ในกรณีท่ีกรุปปิดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถเล่ือนการเดินทางไดทุกกรณี

 

การชําระเงิน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ

เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ หากมีการยกเลิกภายหลัง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ี
เรียบรอย คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 30 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนการเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ            

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

่



4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ                  

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.              

8. หัวหนาทัวรนําเท่ียวตลอดรายการ

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

10. น้ําด่ืมวันแรก 1 ขวด

11. ออกเสร็จ คาบริการ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
 

อัตรานี้ไมรวม:
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม

2. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)

3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ

4. ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) ทิป
หัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทางจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วันไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***

จอยแลนด หักคาตั๋วออก 7,000 บาท

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปล่ียนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน***

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา**

* ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินดอนเมือง กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีเพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองพาหนะ*

* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน *

การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหได
เทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีป ุนจากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอก
ประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุก
กรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีป ุนเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง

๋ ่



หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
ท้ังน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการออกทัวรตั้งแต 30 ทานขึ้นไป หากมีลูกทัวรตํ่ากวาน้ีอาจจะตองมีการปรับราคาขึ้น

2.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกเท่ียวบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกคาท่ีมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวเทานั้น

4.ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
 

 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

- แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว 

- แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําท้ังหมดของคาบริการท่ีชําระมาแลว

- แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว 

- เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจอง
โรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เป็นตน

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเป็นเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 

- วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 

- วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จองเดินทางนอยกวา 30 ทาน

6. ในกรณีท่ีกรุปปิดไปแลวหรือกรุปเต็มไปแลว จะไมสามารถยกเลิกไดทุกกรณี
 


