


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินชิโตเซะ	-	โนโบริเบทสึ	-	หุบเขาเดือดจิ
โกะคุดานิ	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	บุฟเฟตปูยักษ	-
ออนเซ็น

พักที่	โรงแรม	KIRORO	RESORT
Hokkaido	ระดับ	5	ดาว

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี	-	ถนนซาไกมาจิ	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	ทานู
กิโคจิ

พักที่	WATERMARK	SAPPORO
HOTEL	,	T-MARK	CITTY
SAPPORO	HOTEL		หรือเทียบเทา

4 สวนTakino	Suzuran	Park	-	ตลาดโจไก	-	โรงงาน
ช็อคโกแลตอิชิยะ	-	พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร

พักที่	WATERMARK	SAPPORO
HOTEL	,	T-MARK	CITTY
SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	พ.ค.	61	-	26	พ.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

29	พ.ค.	61	-	2	มิ.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

19	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900

3	ก.ค.	61	-	7	ก.ค.	61 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,900

5	ส.ค.	61	-	9	ส.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

14	ส.ค.	61	-	18	ส.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

21	ส.ค.	61	-	25	ส.ค.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

28	ส.ค.	61	-	1	ก.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

4	ก.ย.	61	-	8	ก.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

11	ก.ย.	61	-	15	ก.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

16	ก.ย.	61	-	20	ก.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

18	ก.ย.	61	-	22	ก.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

23	ก.ย.	61	-	27	ก.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

25	ก.ย.	61	-	29	ก.ย.	61 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿8,900

21	ต.ค.	61	-	25	ต.ค.	61 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿8,900



(บริการอาหารรอน	พรอมเครืองดื่ม	บริการบนเครื่อง	)

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

ชวงเชา
08.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร

เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองโนโบริเบทสึ
นําทานชม	หุบเขาจิโกคุดานิ	หรือ	“หุบเขานรก”	อยูในเขตอุทยานแหงชาติ	Shikotsu-Toya	ที่เรียกวา

หุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบอโคลนและบอน้ํารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจาย	ไปทั่วบริเวณเสมือนนรกและ
ถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแร	และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด	เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดม
ไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจาก	ความรอนใตพิภพ	หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะ	เป็นเนิน	เขา	มีทางเดินใหนัก
ทองเที่ยวไดชมปรากฏการณ	ทางธรรมชาติ	ตลอดขางทาง

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	ศูนยอนุรักษพันธุหมี	สีน้ําตาล	ซึ่งหมีสีน้ําตาลน้ันเป็นหมีพันธุที่หายาก	มีถิ่นกํานิดในดินแดน

แถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด	ปัจจุบันพบได	ในเกาะฮอกไกโด	เกาะซาคาริน	และหมูเกาะคูรินเทาน้ัน	แตก็
คอนขางจะหาดูไดยากเพราะใกลสูญพันธุแลว	โดยศูนยอนุรักษ	พันธุหมีสีน้ําตาลแหงน้ีภายในมีฝูงหมีสีน้ําตาล
นับรอยตัวทามกลางธรรมชาติที่สมบูรณและเหมาะสม	และยังมีรานขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกดวย
นําทุกทานเดินทางเขาสูที่พัก	โรงแรม	KIRORO	RESORT	Hokkaido	ระดับ	5	ดาว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟ 	+	พรอมบริการขาปู
นําทานไดสัมผัสความเป็นญี่ป ุนโดยแทกับการ	แชออนเช็นธรรมชาติ	ผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลาย

ความเมื่อยลา	เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหกระปรี้กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญ
ของรางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุน



ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

หรือเรียกอีกอยางวา	“หุบเขานรก”	อยูในเขตอุทยานแหงชาติ	Shikotsu-Toya
เมือง	Noboribetsu	ที่เรียกวาหุบเขานรกน้ันเพราะที่น่ีมีทั้งบอโคลนและบอน้ํา
รอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดง
ที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา	และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนที่มีชื่อ
เสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	แบบบุฟเฟ 	+	พรอมบริการขาปู
	พักที่	โรงแรม	KIRORO	RESORT	Hokkaido	ระดับ	5	ดาว

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เมืองโอตารุ	โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร	และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของ

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

โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู	!!!ไฮไลท	บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
คลองแหงน้ีสรางเมื่อปี	1923	โดยสรางขึน้จากการถมทะเล	เพื่อใชสําหรับเป็นเสนทางการขนถายสินคามาเก็บ
ไวที่โกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย	17	แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเป็น
สถานที่ทองเที่ยว	มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเป็นทางเดินเทากวางประมาณ2เมตร

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท	หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของ

พิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ป ุน	โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม	และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรเมือง
นําทานสู	ถนนซาไกมาจิ	ถนนซาไกมาจิเป็นถนนเกาแกที่มีอายุกวาสองรอยปี	โดยปัจจุบันสองขางทางของ

ถนนแหงน้ีลวนเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ	รวมถึงรานขายเครื่องแกว	และผลิตภัณฑที่ทํา
จากแกวในแบบตางๆ	ที่นาสนใจ	นอกจากน้ันถนนซาไกมาจิยังเต็มไปดวยรานขายอาหารทะเลสดๆ	ทั้งกุง	หอย
ปู	ปลา	ที่ถูกปรุงรสไดอยางถึงเครื่อง	และน่ันก็ทําใหถนนเสนน้ีกลายเป็นแหลง	ชอปป้ิงยอดนิยมของเมืองวาตารุ
ที่เหมาะสําหรับการเดินเลนอยางที่สุด
นําทานสู	จุดชมซากุระ	ศาลเจาฮอกไกโด	หรือ	เดิมชื่อ	ศาลเจาซัปโปโร	เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญ

ของเกาะเมืองฮอกไกโด	ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปักษรักษา	ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมได
มีประวัติศาสตรอันยาวนาน	เกาแกนับพันปี	ดังเชนภูมิภาคคันโต
นําทานชอปป้ิง	ถนนทานุกิโคจิ	เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร	โดยมีพื้นที่ทั้งหมด	7	บล็อก	ภายใน

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

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหาร	เย็น
ที่พัก	WATERMARK	SAPPORO	HOTEL	,	T-MARK	CITTY	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



อิสระรับประทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

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

เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ	ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ	ไมไกลจากคลอง
โอตารุ	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานขาย
ของที่ระลึก	รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย

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

	พักที่	WATERMARK	SAPPORO	HOTEL	,	T-MARK	CITTY	SAPPORO	HOTEL		หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวน	Takino	Suzuran	Park	โดดเดนดวยปฎิมากรรมกองหินจําลอง	STONEHENGE	จาก

หมูเกาอีสเตอร	ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรียงรายรอคอยตอนรับผูมาเยือนอยูทุกๆฤดูกาล	นอกเหนือจากน้ี
ภายในสวนยังมีรูปป้ันทองสัมฤทธิพ์ระพุทธรูปองคใหญไดบุทซึ	ซึ่งมีการออกแบบดวยพุทธลักษณะของนิกาย
ชินโต	พรอมบรรยากาศสุดสงบของทิวเขาที่รายรอบและสวนสวย

ชวงเทีย่ง	
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร	ตลาดโจไก	อิจิบะ	เป็นตลาดที่คึกคักและ

มากมาย	ไปดวยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด
นําทานเดินทางสู	ซัปโปโร
ระหวางทางนําทานไปชม	โรงงานช็อคโกแลตอิชิ	(ชมดานนอก)	เป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตยี่หอ	"ชิโรย



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

โคยบิโตะ"	(Shiroi	Koibito)	ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะฮอกไกโด	ตัวอาคาร	ของโรงงานถูกสรางขึน้ในสไตลยุโรปที่
แวดลอมไปดวยสวนดอกไมใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	โรงงานเบียรซัปโปโร	ฮอกไกโดเป็นแหลงผลิตเบียรครั้งแรกของประเทศญี่ป ุน	เมืองซัป

โปโรจึงเป็นแหลงผลิตที่เกาแกที่สุด	และเป็นยี่หอที่นิยมที่สุดในประเทศ	ซึ่งมีการกลั่นเบียรตั้งแต	ปี	1877	มา
จนถึงปัจจุบัน	และยังสงออกไปทั่วโลกอีกดวย	ภายในพิพิธภัณฑจะแนะนําประวัติของเบียรในญี่ป ุน	และ
กระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร	หลังนิทรรศการมีใหชิมเบียรฟรี
ถัดจากพิพิธภัณฑเป็นที่ตั้งของ	สวนเบียรซัปโปโร(Sapporo	Beer	Garden)	ประกอบดวยรานอาหาร	2	ราน

คือ	Garden	Grill	และ	Genghis	Kan	Hall	มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร	และรับประทานบารบีคิวเน้ือแกะ
ซึ่งเป็นอาหารทองถิ่นที่นิยม

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็น
ที่พัก	WATERMARK	SAPPORO	HOTEL	,	T-MARK	CITTY	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวนTakino	Suzuran	Park	โดดเดนดวยปฎิมํากรรมกองหินจําลอง
STONEHENGE	จากหมูเกาะอีสเตอร	ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรียงรายรอ
คอยตอนรับผูมาเยือนอยูทุกๆฤดูกาล

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

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

พิพิธภัณฑเบียรแหงแรกและแหงเดียวในญี่ป ุนที่มีการจัดแสดง	โครงสราง
พิพิธภัณฑสรางดวยอิฐกอนสีแดง	ภายในแบงออกแบงเป็น	3	ชั้น	จัดแสดงเรื่อง
ราวความเป็นมาของเบียรในประเทศญี่ป ุน	กรรมวิธีการผลิตเบียรตั้งแตขั้น
เริ่มตนจนกลายเป็นน้ําเบียรพรอมดื่มบริเวณชั้นลางเป็นลานเบียรเพื่อใหนัก
ทองเที่ยวไดลิ้มลองรสชาติที่แสนอรอยและมีเอกลักษณ

	พักที่	WATERMARK	SAPPORO	HOTEL	,	T-MARK	CITTY	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา



(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09.00	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินชิโตเซ	สูสนามบินนานาชาติดอนเมือง	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X

เที่ยวบินที่	XJ	621	(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)
16.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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	หรือ	ทานละ	20,000	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	หากมีการ
ยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋
เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	20	วันกอนการเดินทาง	(ไมนับ
เสาร-อาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ)
ทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่นทานละ	1,500	บาท/	ตอทริป	(ชําระที่สนามบิน	ในวันเช็คอิน)
ทิปหัวหนาทัวร	ตามความพึงพอใจ

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	1,500	บาท	ตอทริป	(ชําระทีส่นามบิน	ในวันเช็คอิน)
6.	ทิปหัวหนาทัวร	ตมความพึงพอใจ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
-	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
-	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
-	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
-	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นไดโดยไมตองแจงลวงหนา**
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	*
*	ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง	ใชวิธี	RANDOM	คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน	*
การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดแตจะทําการ

Request	ใหไดเทาน้ัน	งดการคืนบัตรโดยสาร	และหากยกเลิกการเดินทาง	ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญีป่ ุนจากเจาหนาทีแ่รงงานไทย

หรือเจาหนาทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองทีป่ระเทศญีป่ ุนทางผูจัด
และทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้นทุกกรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบ
คาปรับทีป่ระเทศญีป่ ุนเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบินถัดไปทีมี่ทีน่ัง่วางหรือ
ตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบินทัง้น้ีแลวแตทางเจาหนาทีต่รวจคนและสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หรือทานละ	20,000	กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	หากมีการ

ยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋
เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	คาทัวรสวนที่เหลือ	กรุณาชําระ	20	วันกอนการเดินทาง	(ไมนับ
เสาร-อาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ)
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	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่

วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน	(ไมนับเสาร-อาทิตย)
ทัง้น้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายทีไ่ดจายจริงจากคาบริการทีช่ําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา

เทีย่วใหแกนักทองเทีย่ว	เชน	การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบิน	การจองทีพ่ักฯลฯ
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	


