


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	อาซาฮิคาวา	-	พิพิธภัณฑราเมน	-	สวนสัตว
อาซาฮิยามา	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา	-	ออนเซ็น

พักที่	Asahikawa	Art
Hotel	หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว	

3 สกีรีสอรท	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-
พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	ขาปูยักษ

พักที่	Sapporo	Classe
Hotel	หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว

4 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
พักที่	Sapporo	Classe
Hotel	หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว	

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	เม.ย.	61	-	27	เม.ย.	61 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿7,900



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
19.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคาเตอร	ของ

สายการบิน	ASIA	ATLANTIC	AIRLINES	(HB)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
สัมภาระและบัตรขึน้เครื่อง

23.05	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชิติชิโตเสะ	โดยเทีย่วบินที	่HB7904	(บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานเขาสูตัวเมือง	**สําคัญมากประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหาร
ประเภทเน้ือสัตว	พีช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนอาจมีโทษปรับ**

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองอาซาฮิคาวะ	เมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	รองจากเมืองซัปโปโร	ซึ่ง
เป็นเมืองหน่ึงในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด	เมืองแหงน้ีอุดมไปดวยแมน้ําลําธารหลายสายและลอม
รอบไปดวยภูเขา
และนําทานทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑราเมน	เป็นที่รวมรานราเมนชื่อดังของเมืองจํานวน	8	รานไวภายใน

หมูบานแหงน้ีซึ่งดําเนินกิจการตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่	2	เพื่อเผยแพรอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของ
เมืองอาซาฮิคาวะใหเป็นที่รูจักในวงกวาง	ในบริเวณหมูบานยังมีศูนยการคา	และศาลเจาเพื่อใหคูรักมาขอพร
สามารถเลือก	รับประทานราเมนทีห่มูบานราเมน	โดยมอบคูปองมูลคาทานละ	1000	เยน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สวนสัตวอาซาฮิยามะ	ตั้งอยูนเมืองอาซาฮากาวะเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวอันมีชื่อ

เสียงและไดรับความนิยมเป็นอยางมากของเมือง	ซึ่งสวนสัตวที่น่ีถือวาไมธรรมดา	จนทําใหไดรับความนิยมเพิ่ม
ขึน้อยางรวดเร็ว	ดวยเพราะสัตวตางๆ	ของที่น่ีไมไดถูกกักขังอยูในกรง	แตมีการสรางสถานที่เลียนแบบ
ธรรมชาติของที่อยูอาศัยของสัตวน้ันๆ	รวมทั้งยังมีการสรางสิ่งตางๆ	เพื่อใหผูเขาชมไดใกลชิดบรรดาสัตวมากขึน้
อยางการสรางแทงคน้ํารูปกระบอกยื่นเขาไปในบอของแมวน้ํา	เป็นตน	ซึ่งไมเคยมีที่ไหนมากอน
จากน้ันอิสระใหทานไดชอปป้ิงที่	อิออน	มอลล	หางสรรพสินคาขนาดกลางที่มีสินคาหลากหลายใหทานได

เลือกซื้อ	และยังมีซุปเปอรมารเก็ตใหทานไดเลือกซื้อขนมของฝากตางๆ	อีกดวย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานไดช็อปป้ิงอยางเต็มที่



พักที่	Asahikawa	Art	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	
(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแรรอนธรรมชาติ	(Onsen)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	การแชน้ําแรรอนชวย

ทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี	และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย	(ควรแชครั้งละ	20	นาที	แตไมควรแชเกิน	1
ชั่วโมง)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

	รับประทานราเมนที่หมูบานราเมน	โดยมอบคูปองมูลคาทานละ	1000	เยน

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา	สะดวกสบาย	หาของกินงาย	มีรานคา,
Supermarket,	Food	court	และโรงภาพยนตอยูภายใน	ที่น่ีมีสินคามากมายให
เลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ



สําคัญมากประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารประเภทเน้ือสัตว	พีช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝ าฝืนอาจมีโทษปรับ
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วัน

กอนเดินทาง

	พักที่	Asahikawa	Art	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สกีรีสอรท	มีกิจกรรมใหทานไดเพลิดเพลินหลายอยาง	ทั้งกระดานเลื่อนหิมะ	สโนวโมบิล	ส

โนวบอรด	หรือเลนสกีแบบมืออาชีพ	(คาทัวรไมรวมคาอุปกรณและคาเครื่องเลนตางๆ	ราคาประมาณ	1,000-
5,000	เยน	แลวแตกิจกรรม)	ทั้งน้ีกิจกรรมตางๆน้ัน	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะในชวงเวลาน้ัน
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง

20

เยี่ยมชม	คลองโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวยความ
เป็นเอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ป ุนแบบดั้งเดิม	ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสุดโรแมน
ติก	รวมรวมถึงการตกแตงของบานเมืองน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอ
ตารุ	ไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป	อิสระใหทานเดินชม
ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ
นําทานเที่ยวชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของ

แกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของ	โอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลาย
ใหทานชื่นชม	และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ใหทาน	ไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี	ที่แสน

ออนหวาน	ชวนใหนาหลงใหล	ดวยกลองดนตรี	(MUSIC	BOX)	อันมากมายหลากหลายและงดงาม	ที่จะทําให
ทาน	ผอนคลายอยางดีเยี่ยม	ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ	เต็มไปหมดมากกวา
3,000	แบบ	รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรี	แบบที่ทาน	ตองการไดดวย	ทานสามารถเลือกกลองใส
ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน	ราคาตั้งแตหลักพันถึงหมื่นเยน	สวนที่ชั้นลางมีบริการนําเพลงกลอง
ดนตรีทั้งเพลงญี่ป ุน	และเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ	ใหทานไดสัมผัสและ
ชื่นชมกลองดนตรีนารักมากมาย	ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทาน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตป้ิงยางและขาปูยักษแบบไมอัน้

พลาดไมไดกับปูทาราบะ	และปูซูไว	ราชาปูแหงเกาะฮอกไกโด
พักที่	Sapporo	Classe	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



สกีรีสอรท	ระดับ	4	ดาว	ในโรงแรม	ยังมีกิจกรรมหิมะและสกีตางๆใหเลน	เชน
สโนวโมบิล	สกี	สโนวบอรด	หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตป้ิงยางและขาปูยักษแบบไมอั้น
	พักที่	Sapporo	Classe	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง



คาทัวรไมรวมคาอุปกรณและคาเครื่องเลนตางๆ	ในลานสกี	ราคาประมาณ	1,000-5,000	เยน	แลว
แตกิจกรรม
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วัน

กอนเดินทาง

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
อิสระใหทานทองเทีย่วตามอัธยาศัย	ไมรวมคาใชจายในการเดินทางโดยไกดจะแนะนําการเดิน

ทาง	อาทิเชน	
-	สวนโอโดริ	(หรือ	“โอ-โด-หริ-โค-เอ็น”	ในภาษาญีป่ ุน	Koen	แปลวา	สวน)	เป็นสวนสาธารณะที่อยูใจ
กลางเมืองซัปโปโร	มีลักษณะแคบยาว	คือกวางแค	100	เมตร	แตยาวถึง	1.5	กม.	สวนน้ีมีความสําคัญและรูจัก
กันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลตาง	ๆ	ของเมือง	ที่เรารูจักกันดีที่สุดคือ	เทศกาลหิมะ	(Sapporo	Snow	Festival)
ในเดือนกุมภาพันธของทุกปี	และงานอื่น	ๆ	อีกมาก	เชน	เทศกาล	White	Illumination	ที่มีการประดับไฟอยาง
สวยงามในชวงคริสมาสต	เป็นตน	ฮอกไกโด	อันเป็นสถานที่ขึน้ชื่อเรื่องอาหารทะเล
-	JR	TOWER	เจอารทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับ	สถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็นทั้งหาง
สรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใชไฟ
ฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขายยา
และเครื่องสําอางอาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความ
สูง	160	เมตร	จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน	โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก	ยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลาง
เมืองติด	ๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไมแพ
ตรอกราเมนในยานซูซูกิโน
-	ถนนทานุคิโคจิ	แหลงชอปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด	เดินทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตดินได	ภายในแบง
เป็นตรอก	7	ตรอก	มีสินคาใหไดเลือกมากมายหลากหลายชนิด	ทั้งเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องสําอางค	ราน
ขายของที่ระลึก	รวมไปถึงรานอาหารและรานขนมมากมาย	รวมแลวกวา	200	รานคา
-	หอนาฬิกาโบราณ	อายุกวา	130	ปี	ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาไดเที่ยงตรงแมนยําในอดีตเคยเป็นสถานศึกษา
ทางดานการเกษตรแหงเกาะฮอกไกโดใหทานไดถายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอยางใกลชิด	ภายในอาคารยังคง
รักษาสภาพไวอยางดีเยี่ยมผานชม	ตึกรัฐบาลเกา	ซึ่งไดรับฉายาวา	“วิหารอิฐแดง”	อายุรอยกวาปี	ในสมัยกอน
อาคารน้ีถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแหงเดียวที่สูง	และมีความโออาหรูหราที่สุด	ปัจจุบันเหลือไวเพียงความวางเปลา
แตยังคงเป็นพิพิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศึกษา
-	ตลาดปลานิโจ	แหลงอาหารทะเลสดของเมืองซัปโปโร	ซัปโปโรเป็นเมืองที่ใหญที่สุด	และเรียกไดวาเป็นหัวใจ
ของฮอกไกโดเลยทีเดียว	เพราะฉะน้ันจึงเป็นเมืองทองเที่ยวที่ขาดไปไมไดในโปรแกรมเที่ยวฮอกไกโด	ที่น่ีมี
“ตลาดปลานิโจ”	หรือเรียกเป็นภาษาญี่ป ุนวา	“Nijo	Ichiba”	เป็นตลาดเกาแกตั้งแตปี	ค.ศ.	1903	ตั้งอยูกลางเมือง
ซัปโปโร	ใกลกับหอสงโทรทัศน	ไมไกลจากริมแมน้ํา	Sosei	และอยูสุดปลายดานตะวันออกของยานชอปป้ิงถนน
ทานุกิโกจิพอดี	โดยมีหลังคาจั่วสีฟาเขียวเป็นเอกลักษณ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อสะดวกในการทองเที่ยวของทาน
พักที่	Sapporo	Classe	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอป
ป้ิงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน	จากมุมสูง	ที่อาคาร	JR	TOWERเจอาร
ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น
ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความสูง	160	เมตร	จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่
ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไม



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วัน

กอนเดินทาง

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	พักที่	Sapporo	Classe	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	ทาอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ
09.55	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่HB7905	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



***กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	แลวจึงวางมัดจํา	เพื่อประโยชนของ
ทานเอง***

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
2.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
3.	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว
บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง

6.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน
ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่
ระบุไว	เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ
ในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด

1.	ชําระคามัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน	หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด
ทางบริษทัขออนุญาตตัดทีน่ัง่ตามเงื่อนไข

2.	ชําระเงินคาทัวรสวนทีเ่หลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
2.	คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
3.	คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4.	คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
5.	คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท

1.	คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
3.	คาธรรมเนียมวีซา
4.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวี

ชองพิเศษของโรงแรม	เป็นตน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
6.	ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยน	/	ทาน	/	ทริป	(สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรและแตจะพอใจใน

การบริการ)



จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารใน
ขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญีป่ ุนดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	เป็นตน)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีป่ ุน	ทางบริษทัฯ	ไดมีการจัด

เตรียมไวใหแลว	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองทีป่ระเทศญีป่ ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(กรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ าวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุน	จะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	ตองเป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ
กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ	เขา-ออก	โดยเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง	ทัง้ในปร

เทศไทยและประเทศญีป่ ุน	อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ	ก็ตามทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษทัฯ

ราคาโปรโมชัน่	!!!	ไมมีราคาเด็ก
เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ากวา	2	ปี)	ราคา	7,900	บาท
จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	21,900	บาท
ยังไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถทานละ	3,500	เยน	ตลอดทริป
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทางจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
โรงแรมทีญ่ีป่ ุนหองคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน	3	ทาน	ทานอาจจะตองพักเป็นหอง

ที่นอน	2	ทาน	และหองที่นอน	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และในกรณีที่พัก	2	ทาน	บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน	2	ทาน
รายการทองเทีย่วอาจมีการสลับหรือเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	เน่ืองจาก
บริษทัรถทัวรของญี่ป ุนสามารถใชรถได	12	ชั่วโมง	/	วัน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ
สลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชน
ของคณะเป็นสําคัญ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก
เป็นนโยบายของสายการบิน


