


1 สนามบินดอนเมือง -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง
หรือ	หมูบานราเมน	-	เมืองคามิกาวา	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	/	ไอซ
พาวิเลียน	-	ออนเซน

Art	Hotel	Asahikawa	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	เมืองบิเอะ	-	สวนชิคิไซโนะโอกะ
T	MARK	CITY	HOTEL
SAPPORO	/	KARAKSA
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	ถนน
ซาไกมาจิ	-	ดิวตี้ฟรี	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	ทานูกิโคจิ

WATERMARK	SAPPORO
HOTEL	,	T-MARK	CITTY
SAPPORO	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
T-MARK	CITY	HOTEL/
KARAKSA	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ	-	สนามบินดอนเมือง -

19	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿10,900



(บริการอาหารรอน	พรอมเครืองดื่ม	บริการบนเครื่อง	)

คํ่า

20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชั้น	3	อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ	เคานเตอร
สายการบิน	AIR	ASIA	X	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเช	เกาะฮอกไกโด	ณ	ประเทศญี่ป ุน	โดย	สายการบิน	AIR	ASIA	X
เที่ยวบินที่	XJ	620	(บริการอาหารรอน	พรอมเครืองดื่ม	บริการบนเครื่อง	)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เชา

08.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร
เรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู	เมืองอาซาฮิคาวา	เป็นเมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	อยูทางตอนกลางของเกาะได
ชื่อวาหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวของประเทศญี่ป ุน

นําทานเดินทางสู	หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา	ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณและไดรับการ
กลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ	โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง	8	ราน
มาอยูรวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว	เสมือน!!ไฮไลท	หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว!!แ	ละ
ยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	เมนูราเมน	(Ramen)
นําทานเดินทางสู	เมืองคามิคาวา	ชมความสวยงามของน้ําแข็ง	ณ	พิพิธภัณฑหิมะและน้ําแข็งคามิคาวา	เป็น

พิพิธภัณฑขนาดใหญ	ดานหนาของพิพิธภัณฑเป็นศูนยขายของที่ระลึก	ภายในพิพิธภัณฑมีแกลลอรี่ชั้นใตดินที่
รวบรวมชิ้นงานที่ทํามาจากน้ําแข็ง	ทางเดินอุโมงคน้ําแข็งที่ประดับประดาดวยไฟสวยงาม	บารน้ําแข็ง	และถํ้า
จําลองหินงอกหินยอย	นอกจากน้ันยังมีสัตวทะเลที่อาศัยอยูใตน้ําแข็ง	เชน	คลิโอเนะ	หรือที่รูจักกันในชื่อผีเสื้อ
ทะเลใหชมกันอีกดวย	!!!ไฮไลท	โดยสรางใหเป็นโลกน้ําแข็งทีมี่อุณหภูมิภายในตํ่าถึง	-40	องศา
เซลเซียส



คํ่า

อิสระรับประทานอาหารเย็น
พัก	Art	Hotel	Asahikawa	หรือเทียบเทา
นําทานไดสัมผัสความเป็นญี่ป ุนโดยแทกับการ	แชออนเช็นธรรมชาติ	ผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลาย

ความเมื่อยลา	เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหกระปรี้กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญ
ของรางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิดมาตั้งแตปี	1951	สองขางทางเป็นราน
ราเมนเล็กๆที่มีที่น่ังเพียง	10	กวาที่	รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ซัปโปโรเป็นตนกําเนิดของมิโซะราเมน(Miso	Ramen)น่ันเอง	นอกจากใน
ตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่เปิดอยูในตรอกเยื้องกัน	โดยทําเป็นที่เดิน
ผานลอดตึก	เรียกวา	“ตรอกราเมนใหม”	ราเมนหรือราเม็งของอาซาฮิกาวามี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก	บริเวณน้ีมีรานราเมน
ชื่อดัง	8	รานที่แสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูราเมน

เมืองเล็กๆบนเกาะฮอกไกโก	มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี	ภายในเมืองเล็กน้ี
ยังมีอะไรใหเราไดเที่ยวอีกอยางคือ	ถํ้าน้ําแข็ง	คามิกาวา	ไอซ	พาวิเลียน
(Kamikawa	Ice	Pavilion)	ที่เหลานักทองเที่ยวจะไดเพลิดเพลินไปกับถํ้าน้ําแข็ง
อันสวยงาม

เมื่อเขาไปขางในจะพบทางเดินที่เป็นอุโมงคน้ําแข็ง	ซึ่งจะแตกตางจาก
พิพิธภัณฑเกล็ดหิมะที่อะซาฮิกาวา	ดานในจะเป็นเหมือนถํ้าน้ําแข็งบางจุดเป็น
เหมือนหินงอกหินยอย	พรอมทั้งมีการจัดแสงสีตางๆ	ภายในสวนน้ีอุณหภูมิจะ
อยูที่	-20	องศา	แตถาอยากไดความทาทายจะมีถํ้าเล็กๆ	เมื่อเขาไปกดป ุม	ก็จะ
ไดสัมผัสกับอุณหภูมิที่	-40	องศาไดในทันที	ไฮไลทที่น่ีคือ	คลิโอเน	(Clione)
สัตวทะเลที่ไดรับฉายาวา	"นางฟาเทวดาตัวจิว๋แหงทะเลน้ําแข็ง"



	Art	Hotel	Asahikawa	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฟุราโนะ	ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของเกาะฮอกไกโด	ไดรับฉายาวา	“เฮะ	โซะ	โนะ	มะ

ชิ”	หรือ	“เมืองสะดือ”
นําทานเที่ยวชม	โทมิตะฟารม	สวนสวยแหงน้ีปลูกโดยครอบครัวโทมิตะที่ไดมีการสืบทอดมากวา	70	ปี	เริ่ม

จากการปลูกเพื่อชมความงามภายในครอบครัว	มีชื่อเสียงโดยไดนําตนลาเวนเดอรมาจากประเทศฝรั่งเศสเขา
มาปลูก	จากน้ันภายในเวลา	3	ปี	ไดนําดอกลาเวนเดอรมาสกัดเป็นน้ําหอมและไดความนิยมตลอดมา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางสู	เมืองบิเอะ	เมืองเล็ก	ๆ	ทีตั้งอยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด	ที่ไดชื่อวา	“Small	Town	Of	The	Most

Beautiful	Hills”	ความเล็กที่แสนนารักของเมืองน้ีอยูที่ภาพวิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิว	ระหวางสองขางทางที่
เต็ม	ไปดวยทุงขาวบารเลยสีเหลืองทองตัดสลับกับไรขาวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด	โดยมีสีฟาครามของทองฟา
ตัดเป็นฉากหลัง	สลับเนินเขา
นําทานชมสวนสวยอีกหน่ึง	ณ	เนิน	4	ฤดูแหงดอกไมหลากสี	Hill	of	Seasonal	Colors	หรือ	ซิกิไซโนะโอ

กะฟารม	ชมทุงดอกไมชิดิไซ	หรือ	The	Hill	of	Seasonal	Colors	มีวิวทิวทัศนอันสวยงามของ	ทุงดอกไมในรูป
แบบพาโนรามาที่สลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสันสะพรั่งไปตามฤดูกาล	ทั้งฤดูใบไมผลิฤดูรอนจนกระทั่งใบไมรวง	ให
ไดชื่นชมกัน	ดอกไมหลายสีสันที่จะทําใหทานหลงรักเมืองน้ี

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พัก	T	MARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	KARAKSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี



อิสระรับประทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นเมืองเล็กๆ	ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ
เสนหของเมืองน้ี	คือ	การขี่จักรยาน	หรือขับรถผานเนินเขา	และเยี่ยมชมทุง
ดอกไมระหวางทาง

เป็นสวนดอกไม	4	ฤดู	ที่มีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร	และ
มีหุนฟางขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน	)	สวนดอกไม
สุดสวยแหงเมืองบิเอ	ที่สวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวาเนินสี่ฤดู	เน่ืองจากมีด
อกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม	และดูไดตลอดทุก
ฤดูกาลน่ันเอง	สวนดอกไม	ขนาดใหญมีพื้นที่	7	เฮคเตอร	ในชวงฤดูรอนเต็มไป
ดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง	ใหทานไดเพลินเพลินกับการชมและเก็บภาพความ
สวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย	ณ	สวนแหงน้ีทานสามารถเลือก
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ	เชน	การน่ังรถ	NOROKKO	(รถลากที่ถูกลาก
โดยรถแทร็คเตอร)	น่ังรถกอลฟสําหรับ	4	ทาน	หรือจะเลือกเลนรถ	ATV	ก็ได

	T	MARK	CITY	HOTEL	SAPPORO	/	KARAKSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	เมืองโอตารุ”	โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร	และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่า

ของภูเขาเท็งงุ	ซึ่งเป็นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง
นําทานชม	“คลองโอตารุ”	หรือ	“โอตารุอุนงะ”	มีความยาว	1.5	กิโลเมตร	ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ

โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู	!!!ไฮไลท	บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
คลองแหงน้ี	สรางเมื่อปี	1923	โดยสรางขึน้จากการถมทะเล	เพื่อใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคามา
เก็บไวที่โกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย	17	แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไว
เป็นสถานที่ทองเที่ยว	มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็นทางเดินเทากวางประมาณ2เมตร
จากน้ันชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท	หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของ

พิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ป ุน	โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม	และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรเมือง
ถนนซาไกมาจิ	ถนนซาไกมาจิเป็นถนนเกาแกที่มีอายุกวาสองรอยปี	โดยปัจจุบันสองขางทางของถนนแหงน้ี

ลวนเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ	รวมถึงรานขายเครื่องแกว	และผลิตภัณฑที่ทําจากแกวใน



แบบตางๆ	ที่นาสนใจ	นอกจากน้ันถนนซาไกมาจิยังเต็มไปดวยรานขายอาหารทะเลสดๆ	ทั้งกุง	หอย	ปู	ปลา	ที่ถูก
ปรุงรสไดอยางถึงเครื่อง	และน่ันก็ทําใหถนนเสนน้ีกลายเป็นแหลง	ชอปป้ิงยอดนิยมของเมืองวาตารุที่เหมาะ
สําหรับการเดินเลนที่สุด

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
นําทานสู	ศาลเจาฮอกไกโด	สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรมราชโองการ	โปรดเกลาฯ	ใหสราง	“ศาล

เทพเจาแหงการบุกเบิก	3	องค”	เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคณะผูบุกเบิกใหมีกําลังใจที่จะฟันฝาอุปสรรคความ
ยากลําบากในการบุกเบิก	ในปัจจุบันจึงมีการสักการะเทพสี่องค	และยังคงมีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวฮอกไกโดอยางลึกซึง้
นําทานสู	DUTY	FREE	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีและการชงชา	ตางๆ	ตามอัธยาศัย
นําทาน	ถนนทานุกิโคจิ	เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร	โดยมีพื้นที่ทั้งหมด	7	บล็อก	ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหลงรวมรานคาตางๆ	อยางรานขายกิโมโน	เครื่องดนตรี	วิดีโอ	โรงภาพยนตรแลว	ยังมีราน
อาหารมากมาย	ทั้งยังเป็นศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย	เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร	และตูหนีบตุกตามากมาย	รอน
ดองกี	รอน100เยน	นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	บุฟเฟตขาปู	3	ชนิด	(ซูไว	ทาราบะ	ปูขน)	พรอม	เบียร	ไวน	สาเก	ไม
อั้น
พัก	WATERMARK	SAPPORO	HOTEL	,	T-MARK	CITTY	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ	ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ	ไมไกลจากคลอง
โอตารุ	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานขาย
ของที่ระลึก	รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย

ซื้อสินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน
นาฬิกา	แวนตา	เครื่องสําอาง	กระเปา	กลองถายรูป	และสินคาแบรนดอื่นๆ	อีก
มากมาย

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูบุฟเฟตขาปู	3	ชนิด

	WATERMARK	SAPPORO	HOTEL	,	T-MARK	CITTY	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเทีย่ว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอปป้ิงไดอยางเต็มอิม่

หรือถาหากทานตองการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ	แนะนําตองเป็น	JR	TOWER	เป็นจุดชมวิวของ
เมืองจากระดับความสูงถึง	160	เมตร	(ไมรวมตัว๋ขึน้	จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน)	เป็นสถานที่ดึงดูดใจที่รวม
ทั้งหางสรรพสินคาศูนยการคาและโรงแรมไวดวยกัน	JR	TOWER	อยูติดกับสถานีรถไฟ	JR	และรถไฟใตดิน	ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มตนในการทองเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินคา	ทานสามารถน่ังรถรางชมเมืองซัปโปโร	ดวยตัวเอง	แหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ	สามารถเลือกเที่ยวไดใน	1	วัน
-	ชอปป้ิงสึสึกิโนะ	-	ตลาดปลายามเชา	-	รานรอยเยน	-	ชอปป้ิง	JR	TOWER
-	สวนสัตวมารุยามะ	-	โรงงานเบียรซัปโปโร	-	ภูเขาโมอิวะ	-	โรงงานช็อกโกแลต
-	จุดชมวิวบนเขาโอคุระ	-	หอคอยทีวีทาวเวอร	-	ตรอกราเมน	-	สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และเย็นตามอัธยาศัย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และเย็น
พัก	T-MARK	CITY	HOTEL/	KARAKSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	T-MARK	CITY	HOTEL/	KARAKSA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09.55	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินชิโตเซ	สู	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	โดยสายการบิน	AIR	ASIA

X	เที่ยวบินที่	XJ	621	(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

บาย

15.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	30	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	15	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

	

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือทานละ	20,000	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	หากมีการ
ยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋
เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	30	วันกอนการเดินทาง	

	

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามรายการ

2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ

4.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามรายการ

5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี

7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ	ทานละ	20	กก.

8.	หัวหนาทัวรนําเที่ยวตลอดรายการ

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



	

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน	/	ใบกํากับภาษี)

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพทสวนตัว	คาซักรีด	มินิบารในหอง	อาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่ม

3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	ขาไป	20	กก.	/	ขากลับ	20	กก.)

4.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ

5.	ทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	5,000	เยน		1,500	บาท	ตอทริป	(ชําระทีส่นามบิน	ในวันเช็คอิน)

6.	ทิปหัวหนาทัวร	ตามความพึงพอใจ

	

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน*	ดังตอไปน้ี

ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัดเตรียม

ให
หนังสือเดินทาง	จะตองมีอายุ	6	เดือนหรือมากกวา	นับจากวันเดินทาง

ทางบริษทัเริ่มตน	และจบการบริการที่สนามบินดอนเมือง	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ
และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนน้ีเพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป
FINAL	100%	กอนที่จะสํารองพาหนะ
ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง	ใชวิธี	RANDOM	คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน	
การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ

Request	ใหไดเทาน้ัน	งดการคืนบัตรโดยสาร	และหากยกเลิกการเดินทาง	ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ป ุนจากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่

ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ป ุนเรียกเก็บ	ผู
โดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทาง
เจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ



ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข
เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการออกทัวรตั้งแต	30	ทานขึน้ไป	หากมีลูกทัวรตํ่ ากวาน้ีอาจจะตองมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกเที่ยวบิน,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง	หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
3.ทางบริษทัฯจะรับเฉพาะลูกคาที่มีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวเทาน้ัน
4.ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด	หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครัง้

	

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	ทั้งน้ี	ทาง
บริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	17.30	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	16.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	30	คน	

	


