


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	โนโบริเบทสึ	-	จิโกกุดานิ	-	เมืองฮาโกดาเตะ	-	โกดัง
อิฐแดงคาเนโมริ	-	ภูเขาฮาโกดาเตะ

พักที่
HAKODATE
IMAGINE	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ	-	ยานโมโตมาจิ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ภูเขาไฟ
อุสุ	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	ทะเลสาบโทยะ

พักที่	TOYA
HANABI	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	สวนโอโดริ	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-
พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ	-	เมืองซัปโปโร

พักที่	La’GENT
SAPPORO	หรือ
ระดับเดียวกัน

5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ตลาดโจไก	-	ซัปโป
โรโดม	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-	ทานูกิโคจิ	-	ยานซูซูกิโนะ

พักที่	La’GENT
SAPPORO	หรือ
ระดับเดียวกัน

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

25	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿10,900



บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้4	สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเตอรสายการบิน	Asia	Atlantic	Airlines	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
23.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบิน	Asia	Atlantic	Airlines	เที่ยวบินที่
HB7904	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.50	ช่ัวโมง)	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโทเซ	เกาะฮอกไกโด	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	(เวลาที่ญี่ป ุน	เร็ว

กวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!
ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมี
โทษปรับและจับ	***
นําทางสู	เมืองโนโบริเบ็ตสึ	สถานตากอากาศและน้ําแรที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด	ซึ่งมีน้ํารอนที่

แตกตางกัน	11	ชนิด	นับเป็นน้ํารอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของญี่ป ุน	ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวย
โรงแรม	และที่พักสไตลญี่ป ุนเรียวกังมากมาย
นําทานชม	จิโกกุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกลิ่น

ของกัมมะถัน	ชมบอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองฮาโกดาเตะ	(Hakodate)	เมืองที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของภูมิภาคฮอกไกโด	ตั้งอยูปลาย

สุดทางตอนใตของเกาะ	มีชื่อเสียงดานทิวทัศนที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ	และอาหารทะเลสดใหม	ในอดีต
เป็นเมืองหน่ึงที่มีทาเรือสําหรับเปิดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ	เมืองฮาโกดาเตะได
รับอิทธิพลจากตางประเทศเป็นอยางมาก	มียานที่อยูอาศัยของชาวตางประเทศ	และปอมสไตลตะวันตก
นําทานชม	โกดังอิฐแดงริมน้ํา	(Red	Brick	Warehouses)	ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใช

คาขายในปลายสมัยเอโดะ	ตั้งอยูริมแมน้ําของอาว	ฮาโกดาเตะ	ศูนยรวมแหลงชอปป้ิง	รานอาหาร	และสถาน
บันเทิงที่ใหบรรยากาศเกา	ๆ	นอกจากรานขายของที่ระลึกที่ทันสมัย	เสื้อผาแฟชั่น	รานขายอุปกรณตกแตงบาน
และรานขนมหวานแลว	ยังมีรานอาหาร	ลานเบียร	โบสถสําหรับจัดพิธีแตงงาน	และบริการลองเรือเพื่อชมวิว
ทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย



นําทานเดินทางโดยรถบัสไปยัง	ยอดเขาฮาโกดาเตะ	(Mount	Hakodate)	มีความสูง	334	เมตร	ตั้งอยูในป า
ทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ	ในวันที่ทองฟาโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงาม	นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน	1	ใน	3	สถานที่ที่ดีที่สุดของญี่ป ุน	รวมกับภูเขาอิน
าซะ	(Mount	Inasa)	ที่นางาซากิ	(Nagasaki)	และภูเขารอคโค	(Mount	Rokko)	ที่โกเบ	(Kobe)	บนยอดเขามีจุดชม
วิวมีรานกาแฟ	รานจําหนายของที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
พักที	่HAKODATE	IMAGINE	หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ	อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด	และ
มีน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด	ทั้งออนเซนธรรมชาติ	และหุบเขา	จิโก
กุดานิ	ที่เราสามารถเห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอด
เวลา	อีกทั้งยังเป็นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ติดระ
ดับตนๆอีกดวย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด	ซึ่งขึน้ชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูป
ทรงดาว	และเป็นเมืองที่เปิดทาเรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติเป็นเมือง
แรก

เป็นโรงเก็บของ	ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม	หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้ง
ใหญเมื่อปี1907	และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยาง
ยุโรปที่เรียงรายรอบอาว	และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็น
รานคา	รานช็อคโกแล็ต	รานขายของที่ระลึกนารักมากมาย



สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ

สูง	334	เมตร	ตั้งอยูในป าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮา
โกดาเตะ	ในวันที่ทองฟาโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน	สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที่งดงาม	นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน	1	ใน	3	สถานที่ที่ดีที่สุด	รวมกับภู
เขาอินาซะ	ที่นางาซากิ	และภูเขารอคโค	ที่โกเบ	บนยอดเขามีจุดชมวิว(เขาชม
ฟรี)	รานกาแฟ	รานจําหนายของที่ระลึก	และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปิด
ใหบริการ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
	พักที่	HAKODATE	IMAGINE	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานไปยัง	ตลาดเชาฮาโกดาเตะ	(Hakodate	Morning	Market)	มีพื้นที่ประมาณ	4	ชวงตึก	เปิดเปิดเป็น

ประจําทุกวัน	ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง	ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด	เชน	ปูอลาสกา	ไขปลาแซ
ลมอน	และหอยเมนทะเล	พรอมทั้งผลไมตามฤดูกาล	บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน	เมนูที่นิยมที่สุดคือ
Uni-Ikura	Domburi	(ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน)
นําทานเดินชมเมืองที่	ยานเมืองเกาโมโตมาจิ	(Motomachi	District)	แตกอนบริเวณทาเรือเมืองฮาโกดา

เตะ	เป็นทาเรือแรกที่เปิดใหมีการคาระหวางประเทศในปี	1854	ในชวงสิ้นสุดยุคญี่ป ุนแบงแยก	ดังน้ันทําใหมีผู
คาจํานวนมากจากรัสเซีย	จีน	และชาติตะวันตก	ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะแหงน้ี	ซึ่งปัจจุบัน
ยังคงมีอาคารสไตลตะวันตก	สิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียงมากที่สุด	หองโถงอนุสรณสไตลจีน	(Chinese	Memorial
Hall),	ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ	(Old	Hakodate	Public	Hall),	โบสถรัสเซียออโธด็อกซ	(Rusian	Orthodox
Church),	สถานกงสุลอังกฤษเกา	(Old	British	Consulate),	บานเกาตระกูลโซมะ	(Old	Soma	Residence),	วัดฮิ
งาชิฮอนงันจิ	สาขาเมืองฮาโกดาเตะ	(Hakodate	Higashi	Honganji),	โบสถอิปิสโคปัล	(Episcopal	Church),โบสถ
โมโตมาจิโรมันคาธอลิค	(Motomachi	Roman	Catholic	Church)
รับประทานอาหารเทีย่ง

ชวงบาย
นําทานชม	ภูเขาไฟโชวะชินซัน	(Showa	Shinzan)	เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศ

ญี่ป ุน	เกิดขึน้โดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	มีความชสูง	290	เมตร	ในระหวางปี
1943-1945	สมัยจักรรพรรดิโชวะ	ปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยู
ใกลกับภูเขาไฟอุสุ
จากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ าขึ้นสูยอดเขาอุสุ	เพื่อชมทิวทัศนแบบพาโนรามา	จากจุดชมวิวดานบน

ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ	ทะเลสาบโทยะ	(Lake	Toya)	และภูเขาโชวะชินซัน(Showa
Shinzan)	และจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ
อุสุในปี	1977	ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	จนกลายเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยูในปัจจุบัน	ภูเขาไฟอุสุ
(Usuzan)	เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท	มีความสูง	733	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ในรอบรอยปีที่ผานมาเกิดการ
ปะทุขึน้	4	ครั้ง	คือ	ปี	ค.ศ.	1910,1944-45,	1977	และปี	2000	ซึ่งทําใหเถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็นระยะ
ทางไกลทําลายอาคารตาง	ๆ	ในพื้นที่บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน
นําทานชม	ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล	(BearPark)	เป็นสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล	นักทองเที่ยวสามารถ

เยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส	และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนัก
ทองเที่ยว	เป็นภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว	หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณ
พิเศษ	”กรงมนุษย”	ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา	และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศ
เล็ก	ๆ	นอกจากน้ียังยังขายขนมปังและแอปเป้ิล	ใหนักทองเที่ยวไดปอนอาหารหมีอีกดวย
นําทานเดินทางไปยัง	ทะเลสาบโทยะ	(Lake	Toya)	วนอุทยานแหงชาติชิโกทสุ	เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแอง

ปากปลองภูเขาไฟที่มีขนาดใหญอันดับสามของญี่ป ุน	และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจน
ปิดกั้นทางน้ําไหลไมใหออกจากทะเลสาบได	ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง	สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิ



จึงเป็นภาพทิวทัศนที่สวยงามอยางยิ่ง	จนไดชื่อวาเป็นวิวที่งดงามที่สุดอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว
นําทานพักคางคืน	ณ	ที่พักบริเวณทะเลสาบ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
พักที	่TOYA	HANABI	หรือระดับเดียวกัน	อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญีป่ ุน	(ออนเซน)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

พบกับเหลาพอคาแมคาที่คัดสรรผัก	ผลไม	และอาหารสดๆ	สงตรงมาจาก
ฟารมของตัวเองเอง	มาใหเราเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน	ในราคาซื้องายขาย
คลองแบบชาวบาน	รอตอนรับพวกเราอยางอารมณดี	ตามสไตลของชาวฮาโก
ดาเตะ	ที่เป็นคนเรียบงาย	นารัก	และอัธยาศัยดี	ใครที่พอพูดภาษาญี่ป ุนได	ก็
ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ	นอกจากน้ียังมีสวนจัดงานอีเวนท	และ	Food
court	ที่มีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ	ตั้งแตสถานีรถราง	Jujigai	ถึง	Suehiro-Cho
บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา	เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึน้สู
ดานบน	จะทําใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือ	ในอดีตแถบน้ีเป็นที่อยูอาศัยของ
พอคาตางชาติที่เขามาทําการคาขายกับญี่ป ุน	จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา	สิ่ง
กอสรางบริเวณน้ีจึงมีทั้งโบสถ	วัด	สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบาน
เรือนที่กอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

	รับประทานอาหารเที่ยง

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ป ุน	เกิดขึน้โดยการเกิด
แผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	สูง	290	เมตร	ในปัจจุบันยัง
คงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับ
ภูเขาไฟอุสุ	ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ
โดยขึน้กระเชาอูสุซัน

เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท	สูง	733	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ในรอบรอยปีที่
ผานมาเกิดการปะทุขึน้	4	ครั้ง	คือ	ปี	1910,1944-45,	1977	และ	2000	ซึ่งทําให
เถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพื้นที่
บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน	และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและ
ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย	ทําใหคาดการณการปะทุของภูเขาไฟได
ลวงหนา	เพื่อใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน	จึงไมมีใครไดรับบาดเจ็บ

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี



เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร
เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ	ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัว
ในชวงฤดูหนาว	ในหนารอนอากาศก็เย็นสบาย	เหมาะสําหรับเดินเลน	ป่ัน
จักรยาน	หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม	กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรง
กลาง	คือ	เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว)	และใน
ชวงไฮทซีซั่น	ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม	จะมีการจุดพลุใน
เวลา	20:45	ของทุกๆคืน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
	พักที่	TOYA	HANABI	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เชาน้ีนําทานเดินทางสู	โรงงาน	ชอคโกแลต	ISHIYA	ชมขั้นตอนการทําชอคโกแลตที่ขึน้ชื่อของเมืองซัปโปโร

โดยเฉพาะ	SHIROI	KOIBITO	ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งเกาะ	ฮอกไกโด	และพิพิธภัณฑชอค
โกแลต	ชมถวยชามที่ใชสําหรับใสชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ	และเหลาของเลนยอนยุคที่ทําให
คุณ	ๆ	ตองแอบอมยิ้มอยูในใจ	และรูสึกเหมือนยอนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง	และแนะนําใหทานชิมชา	หรือ
กาแฟรอนของที่น่ี	พรอมทั้งสั่งขนมเคกแสนอรอยราดดวยชอคโกแลตเขมขน	ในสวนที่เป็นคอฟฟ่ีชอฟ	บริเวณชั้น
2	ของอาคารทรงสไตลยุโรป	โดยมีวิวดานนอกเป็นสนามฟุตบอลของทีมฟุตบอลของเมืองน้ี	บรรยากาศเหมือน
อยูในประเทศอังกฤษเลยทีเดียว	(อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก	ไมรวมตัว๋คาเขาชมภายใน)
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19

ถึง	20	และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวที่สวยงาม	และมีสไตลรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ
นําทานชม	คลองโอตารุ	สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ	มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคาร

กออิฐแดง	โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในปี	1923	ถือวาเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล	ใชเป็นเสนทางขนถาย
สินคาจากเรือใหญ	ลงสูเรือขนถาย	แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่ง
หน่ึงทําเป็นถนนหลวงสาย	17	สวนที่เหลือไวครึ่งหน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเป็นสถานที่ทองเที่ยว	ทั้งยังปรับปรุง
ทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง	อิสระใหทานรูปเป็นที่ระลึก	อิสระใหทานรูปเป็นที่ระลึก
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย	เชน	พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว	ที่

รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย	ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคา
พื้นเมืองงานฝีมือตาง	ๆ	อาทิเชน	ตุกตาแกว	ชาม	แกว	โคมไฟ	เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี	ซึ่งมีกลอง
ดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ	โดยทานสามารถเลือกเพลงตาง	ๆ	ไดดวยตัวของทานเอง	รานขายเครื่อง
แกว	ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิว๋ไปจนถึงโคมระยา	รานขายขนมอบตางๆ	ที่ทานสามารถชิมตามใจชอบโดย
เฉพาะราน	KITAKARO	ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ	ใหมๆ	ใหอรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว	และเหมาะที่จะ
ซื้อของฝากเป็นอยางดี	และยังมีอีกหน่ึงรานที่ทานตองมีเวลากับรานน้ี	คือราน	LeTAO	รานชีสเคกแสนอรอย
ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน	ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ
นําทานไปยัง	SAPPORO	BANKEI	SKI	AREA	ลานสกีที่มีความสูงถึง	482	เมตร	มีลูสกีทั้งหมด	14	ลูสกี

ประกอบไปดวย	คอรสสําหรับมือใหมและครอบครัว	6	คอรส	เนินลูสกีชันปานกลาง	4	คอรส	และเนินลูสกีแบบ
ยาก	สําหรับผูที่ชํานาญแลวอีก	4	คอรส	และมี	SNOW	KIDS	PARK	สวนสนุกสําหรับเด็กเล็ก	มีทอสไลเดอร
ลิฟทสายพานสําหรับผูที่ไมเคยมีประสบการณ	พรอมทั้งศูนยอาหารและที่น่ังสําหรับนักพักบริการ	(ราคาไม
รวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆ)
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด	ศูนยกลางทางดานวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และ

การปกครองของเกาะ	ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู	เกาะฮอกไกโด	และเคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคฤดูหนาวในปี
ค.ศ.	1972	ที่มีชื่อเสียงเป็นอยางมาก



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	NANDA
บริการทานดวย	บุฟเฟตป้ิงยางซีฟ ูดจากทะเลสดๆ	นานาชนิด	ตั้งแตหอยนางรม	หอยเชลล	หอยแมลงภู

นิวซีแลนด	หอยตลับ	กุงกามกราม	กุงแมนํ้า	กั้ง	ปลาไข	ปลาแซลมอน	และไฮไลทนั่นก็คือ	ปูฮอกไกโด	นั่นเอง	ปู
ของที่น่ีมีใหเลือกดวยกัน	3	ชนิด	ตั้งแตขาปูยักษทาระบะ	ปูหิมะ	และปูขนตัวใหญ	ที่เรียงรายกันอยูบนเคานเตอร
ใหคุณเลือกไดแบบไมอั้น
พักที	่La’GENT	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

โรงงานสุดนารัก	ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ	มาที่น่ีคุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม	โดยมีเสนทางการเดินชม	ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ	ก็จะใหทั้งความ
รู	และความเพลิดเพลินไปดวย	นอกจากน้ียังมีคาเฟ 	รานขายของฝาก	และสวน
สวยๆ	ใหน่ังเลนดวย

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได



ลานสกีใกลกับโจซันเคออนเซ็นที่ผูเริ่มหัดเลนจนถึงผูเลนที่เชี่ยวชาญ	เรา
สามารถมาสนุกสนานไดลานสกีที่ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตจากตัวเมืองซัป
โปโรประมาณ	1	ชั่วโมง	ในชวงฤดูสกีมีรถบัสวิ่งบริการฟรีรับสงจากที่พัก
มากมายที่โจซันเคออนเซ็น	มีระยะเวลาเปิดทําการนานกวาลานสกีอื่นในเขต
รอบๆ	ซัปโปโรคือ	เปิดตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนพฤษภาคมเป็น
ประจําทุกปี	มีคอรสสกี	7	คอรสรองรับตั้งแตผูที่เริ่มหัดเลนจนถึงผูเลนที่
เชี่ยวชาญ	และยังมีสโนพารคที่สามารถเลนแครเลื่อนหิมะและเลื่อนหิมะสโนว
ทูปอีกดวย

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	NANDA
	พักที่	La’GENT	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชมอดีตอาคารทีว่าการของฮอกไกโด	(Former	Hokkaido	Govt.	Office	Building)	(ตึกอิฐแดง)

เป็นตึกสไตลนีโอบารอค	มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ	เปรียบเสมือน
อนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด	ปัจจุบันไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
หอนาฬิกาประจําเมือง	(CLOCK	TOWER)	เป็นหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร	มีหนา

ปัดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา	ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ป ุน	และเป็นสถานที่นักทอง
เที่ยวทั่วโลกรูจัก	และนิยมถายรูปเป็นที่ระลึก
บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ	(Odori	Promenade)	ซึ่งเป็นสวนหยอมขนาดใหญ	ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโป

โร	มีความยามถึง	1.5	กิโลเมตร	บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ	และยังเป็นที่ตั้งของหอคอยสง
สัญญาณซัปโปโร	SAPPORO	TOWER	ซึ่งสามารถขึน้ไปชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรไดเลยทีเดียว
ซึ่งบริเวณน้ีในชวงงาน	เทศกาลหิมะซัปโปโร	(Hokkaido	Snow	Festiva)	ครัง้ที	่69	ประจําปี	2018	(จัดขึ้น
ในระหวางวันที	่5-11	กุมภาพันธ)	ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญประจําปีของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึน้
ในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี	เป็นงานเทศกาลที่ไดรับความสนใจจากผูคนทั้งในและตางประเทศเป็นจํานวน
มาก	ซึ่งแตละปีจะมีนักทองเที่ยวแหเขาชมงานอยางลนหลามโดยในปีลาสุดมียอดผูเขารวมงานถึง	2	ลานคนเลย
ทีเดียว	อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของชาวญี่ป ุนเลยก็วาได
ตลาดปลาโจไก	(Sapporo	Jogai	Market)	ประกอบดวยรานคา	และรานอาหารกวา	80	ราน	เรียงราย

ตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร	เป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง	รานคาตางๆ	จําหนายอาหาร
ทะเล	เชน	ปู	หอยเมนทะเล	ไขปลาแซลมอน	ปลาหมึก	และหอยเชลล	ผลผลิตอื่น	ๆ	ในทองถิ่น	เชน	ขาวโพด
แตงโม	และมันฝรั่งตามฤดูกาล	ราคาก็เหมาะสม	อาหารทองถิ่นที่ขึน้ชื่อคือ	Donburi
รับประทานอาหารเทีย่ง	(Japanese	Hokkei	Set)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ซัปโปโรโดม	(Sapporo	Dome)	เป็นสนามกีฬาในรมขนาดยักษ	สามารถจุผูชมไดมากถึง

80,000	คน	เปิดใชเมื่อปี	2001	ปัจจุบันใชเป็นสนามสําหรับฝึกซอม	ทีมเบสบอล	Hokkaido	Nippon-Ham	Fighters



และทีมฟุตบอล	Condasole	Sap-poro	ซึ่งเมสซี่เจ	(ชนาธิป	สรงกระสินธ)	กองกลางทีมชาติไทย	ก็เลนใหกับทีม
คอนซาโดเลซัปโปโร	แหงน้ีดวยเชนกัน	ถาพูดถึงความทันสมัยของสนามแหงน้ี	ตัวสนามสามารถสลับชนิดของ
พื้นไดระหวางพื้นหญาจริงและพื้นหญาเทียม	ใชเวลาสลับพื้นที่ประมาณ	5	ชั่วโมงเทาน้ัน	และยังเป็นที่ใชจัด
นิทรรศการ	หรือคอนเสิรตตางๆ	ไดอีกดวย	นอกจากน้ียังมีจุดชมวิว	ที่ทําเป็นทอยื่นออกมา	สามารถมองเห็น
เมืองซัปโปโรไดที่ความสูง	53	เมตร
นําคณะเดินทางไปยัง	MITSUI	OUTLET	PARK	เอาทเลทซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด	เพียบพรอมดวย

สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ	สินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป	ประกอบดวยแบรนดดังถึง	130	แบรนด	ซึ่งในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี	จะมี
ถึง	58	แบรนดที่เป็นแบรนดที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด	และ	9	แบรนดที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ป ุน
นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนยอาหารขนาดใหญที่จุได	650	ที่น่ัง	เชนเดียวกับ	Hokkaido	Roko	Farm	Bridge	ซี่ง
เป็นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารม	เอาทเลทที่น่ีจึงเต็มไปดวยสรรพสิ่งใหชาวฮอกไกโดและนักทอง
เที่ยวจากตางชาติไดสัมผัส
อิสระใหทานชอปป้ิงที่ยาน	ถนนทานูกิโคจิ	แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับ

จับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานคา	ทอดยาวกวา	1	กิโลเมตรตลอดทิศ
ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ	จึง
สามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิงที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา
หรือจะเดินเลนชมเมืองที่	ยานซูซูกิโนะ	(Susukino)	ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร	มั่งคั่งดวยราน
คาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด	แตสําหรับราเมน	แนะนําตองไปที่ซอยน้ีคือ	“Ramen
Yokocho”	เป็นซอยราเมน	สามารถเลือกรานตามความชอบ	ทั้งชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง
ๆ

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา
พักที	่La’GENT	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร”	ของซัปโปโร	เป็นตลาดที่ไดรับความนิยมซึ่ง
สามารถลองลิ้มชิมรสขาวหนาอาหารทะเล	หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ	ที่เพิ่ง
ซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ตางๆ	ในฮอกไกโดอยางเต็มที่	ปูที่เรียงรายอยู
หนารานไดรับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล	ขอเชิญดื่มดํ่ าไปกับ
ความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทาน้ัน

	รับประทานอาหารเที่ยง	(Japanese	Hokkei	Set)



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นสนามกีฬาในรมขนาดยักษ	สามารถจุผูชมไดมากถึง	80,000	คน	เปิดใช
เมื่อปี	2001	ปัจจุบันใชเป็นสนามสําหรับฝึกซอม	ทีมเบสบอล	Hokkaido
Nippon-Ham	Fighters	และทีมฟุตบอล	Condasole	Sapporo	ซึ่งเมสซี่เจ	(ชนา
ธิป	สรงกระสินธ)	กองกลางทีมชาติไทย	ก็เลนใหกับทีมคอนซาโดเลซัปโปโร
แหงน้ีดวยเชนกัน	ถาพูดถึงความทันสมัยของสนามแหงน้ี	ตัวสนามสามารถ
สลับชนิดของพื้นไดระหวางพื้นหญาจริงและพื้นหญาเทียม	ใชเวลาสลับพื้นที่
ประมาณ	5	ชั่วโมงเทาน้ัน	และยังเป็นที่ใชจัดนิทรรศการ	หรือคอนเสิรตตางๆ
ไดอีกดวย	นอกจากน้ียังมีจุดชมวิว	ที่ทําเป็นทอยื่นออกมา	สามารถมองเห็น
เมืองซัปโปโรไดที่ความสูง	53	เมตร

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ	outlet	mall	ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	ใกล
สนามบิน	New	Chitose	ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา	128	ราน	รวม
ถึงรานคาปลอดภาษี	ศูนยอาหารขนาดใหญจุ	650	ที่น่ัง	และรานจําหนาย
สินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับจับจายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ	1	โจเมะจนถึง
นิชิ	7	โจเมะ	จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ	แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ	เป็นยานบันเทิงที่ใหญที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ป ุน	เต็มไป
ดวยรานคา	บาร	รานอาหาร	รานคาราโอเกะ	และตูปาจิงโกะ	รวมกวา	4,000
ราน	ปายรานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว	ในชวงเดือน
กุมภาพันธ	ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาลหิมะ	เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลัก
น้ําแข็ง	ประจําทุกปี

	พักที่	La’GENT	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินชิโทเซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.55	น.	ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	Asia	Atlantic	Airlines	เทีย่วบินที่
HB7905	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	8.30	ชั่วโมง)	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง
16.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทาง	กอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีทีสู่ญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บทีน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การจราจร,	การนัดหยุดงาน,	ภัย
ธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และ	กรุณาเตรียมเงินมัดจํา	15,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	ทานควรจัดเตรียมคา

ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะนัน้
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	(2-3	ทาน)	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	หรืออาจมีคาใชจายบางสวนเพิ่มเติม	**
3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(23	กิโลกรัม)
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
6.	คาทิปคนขับรถ	1,500	บาทตอทิป	(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
7.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

**	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	9,500.-**
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวร	ทานละ	1,500	บาท
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	10,000	บาท
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล



หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้	รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

	ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


