


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	พิพิธภัณฑราเมน	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	อิ
ออน	-	ออนเซ็น

พักที่	Premier	Cabin
Hotel	Asahikawa	หรือ
เทียบเทาระดับ	3	ดาว	

3 สกีรีสอรท	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-
พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	T-Mark	City	Hotel
หรือเทียบเทาระดับ	3
ดาว	

4 ศาลเจาฮอกไกโด	-	ภูเขาโอคุระยามา	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิ
ยะ	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	ทานูกิ
โคจิ

พักที่	T-Mark	City
Hotel	หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว	

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
พักที่	T-Mark	City	Hotel
หรือเทียบเทาระดับ	3
ดาว	

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

28	มี.ค.	61	-	2	เม.ย.	61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿8,900

29	มี.ค.	61	-	3	เม.ย.	61 ฿26,900 ฿26,900 ฿26,900 ฿8,900



(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เคาเตอร.......	ของสาย
การบิน	ASIAATLANTICAIRLINES(HB)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
และบัตรขึน้เครื่อง
23.05	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชิติชิโตเสะ	โดยเที่ยวบินที่	HB7904	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ	ประเทศญีป่ ุนหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานเขาสูตัวเมือง	สําคัญมากประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารประเภท
เน้ือสัตว	พีช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนอาจมีโทษปรับ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองอาซาฮิคาวะ	เมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	รองจากเมืองซัปโปโร	ซึ่ง

เป็นเมืองหน่ึงในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด	เมืองแหงน้ีอุดมไปดวยแมน้ําลําธารหลายสายและลอม
รอบไปดวยภูเขา
นําทานทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑราเมน	เป็นที่รวมรานราเมนชื่อดังของเมืองจํานวน	8	รานไวภายใน

หมูบานแหงน้ีซึ่งดําเนินกิจการตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่	2	เพื่อเผยแพรอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของ
เมืองอาซาฮิคาวะใหเป็นที่รูจักในวงกวาง	ในบริเวณหมูบานยังมีศูนยการคา	และศาลเจาเพื่อใหคูรักมาขอพร

ชวงเทีย่ง
(สามารถเลือกรับประทานราเมนที่หมูบานราเมนโดยมอบคูปองมูลคาทานละ	1000	เยน)	
นําทานเดินทางสู	สวนสัตวอาซาฮิยามะ	ตั้งอยูนเมืองอาซาฮากาวะเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวอันมีชื่อ

เสียงและไดรับความนิยมเป็นอยางมากของเมือง	ซึ่งสวนสัตวที่น่ีถือวาไมธรรมดา	จนทําใหไดรับความนิยมเพิ่ม
ขึน้อยางรวดเร็ว	ดวยเพราะสัตวตางๆ	ของที่น่ีไมไดถูกกักขังอยูในกรง	แตมีการสรางสถานที่เลียนแบบ
ธรรมชาติของที่อยูอาศัยของสัตวน้ันๆ	รวมทั้งยังมีการสรางสิ่งตางๆ	เพื่อใหผูเขาชมไดใกลชิดบรรดาสัตวมากขึน้
อิสระใหทานไดชอปป้ิงที่	อิออนมอลล	หางสรรพสินคาขนาดกลางที่มีสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ

และยังมีซุปเปอรมารเก็ตใหทานไดเลือกซื้อขนมของฝากตางๆ	อีกดวย

ชวงคํ่า
(อิสระอาหารเย็นเพื่อใหทานไดช็อปป้ิงอยางเต็มที่)พักที่	Premier	Cabin	Hotel	Asahikawa	หรือเทียบเทาระดับ



สําคัญมากประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารประเภทเน้ือสัตว	พีช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนอาจมี
โทษปรับ
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

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

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

	สามารถเลือกรับประทานราเมนที่หมูบานราเมนโดยมอบคูปองมูลคาทานละ	1000	เยน

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอีออน	ที่ใหคนเขามาเลือกซื้อขอนานาชนิด	ที่ตั้งอยู
บนเกาะ	Hokkaido

	พักที่	Premier	Cabin	Hotel	Asahikawa	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



อิสระอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานไดช็อปป้ิงอยางเต็มที่

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม	
นําทานเดินทางสู	สกีรีสอรท	มีกิจกรรมใหทานไดเพลิดเพลินหลายอยาง	ทั้งกระดานเลื่อนหิมะ	สโนวโมบิล	ส

โนวบอรด	หรือเลนสกีแบบมืออาชีพ	(คาทัวรไมรวมคาอุปกรณและคาเครื่องเลนตางๆ	ราคาประมาณ
1,000-5,000	เยน	แลวแตกิจกรรม)	ทั้งน้ีกิจกรรมตางๆน้ัน	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะในชวง
เวลาน้ัน

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set	
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง

20

นําทานเยี่ยมชม	คลองโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวย
ความเป็นเอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ป ุนแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสุดโร
แมนติก	รวมรวมถึงการตกแตงของบานเมืองน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต
เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ	ตามอัธยาศัย
นําทานเที่ยวชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของ

แกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของ	โอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลาย
ใหทานชื่นชม	และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี	ที่แสนออนหวาน

ชวนใหนาหลงใหล	ดวยกลองดนตรีอันมากมายหลากหลายและงดงาม	ที่จะทําใหทาน	ผอนคลายอยางดีเยี่ยม
ทานจะไดชมกลองดนตรีมากกวา	3,000	แบบ	รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรี	แบบที่ทานตองการได
ดวยตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตป้ิงยางและขาปูยักษแบบไมอั้น	พลาดไมไดกับ
ปูทาราบะ	และปูซูไว	ราชาปูแหงเกาะฮอกไกโด
พักที่	T-Mark	City	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีก
ครั้ง	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



สกีรีสอรท	(คาทัวรไมรวมคาอุปกรณและคาเครื่องเลนตางๆ	ราคาประมาณ	1,000-5,000	เยน	แลวแต
กิจกรรม)
(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	(บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตป้ิงยาง+ขาปูยักษแบบไมอั้น)
	พักที่	T-Mark	City	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปี	เชื่อกันวาเป็นที่สถิตยของ

เทพเจาโยฮะชิระ	ผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ี	จึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี
นําทานสู	ภูเขาโอคุระยามาหรือ	Mt.OKURA(รวมกระเชา)	สูยอดเขาเพื่อชมวิวของเกาะฮอกไกโดและเป็น

สถานที่ในการจัดการแขงขันโอลิมปิกฤดูหนาว	ซึ่งจัดขึน้ที่ซัปโปโรในปี1972	ยังเป็นสถานที่สอนกีฬาสกีจัมพอีก
ดวย	ในชวงที่ไมมีการจัดการแสดงหรือแขงขันกีฬา	ทานสามารถขึน้แชรลิฟทเพื่อขึน้ไปชมวิวตัวเมืองซัปโปโร
จากมุมสูงไดอีกดวย

ชวงเทีย่ง	



รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set
นําทานชม	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ตัวอาคารของโรงงานถูก

สรางขึน้ในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น้ีคือ	ShiroiKoibito	ซึ่งมีความ
หมายวา	ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก	ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรักทาน	หรือวาซื้อเป็นของฝากติด
ไมติดมือกลับบานก็ได	นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได
นําทานผานชม	หอนาฬิกาโบราณ	อายุกวา	130	ปี	ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาไดเที่ยงตรงแมนยําในอดีตเคย

เป็นสถานศึกษาทางดานการเกษตรแหงเกาะฮอกไกโดใหทานไดถายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอยางใกลชิด
ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไวอยางดีเยี่ยม
นําทานผานชม	ตึกรัฐบาลเกา	ซึ่งไดรับฉายาวา	“วิหารอิฐแดง”	อายุรอยกวาปี	ในสมัยกอนอาคารน้ีถือเป็น

อาคารที่ทันสมัยแหงเดียวที่สูง	และมีความโออาหรูหราที่สุด	ปัจจุบันเหลือไวเพียงความวางเปลาแตยังคงเป็น
พิพิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศึกษา
นําทานเดินทางสู	ถนนทานุคิโคจิ	แหลงชอปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด	เดินทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟ

ใตดินได	ภายในแบงเป็นตรอก	7	ตรอก	มีสินคาใหไดเลือกมากมายหลากหลายชนิด	ทั้งเสื้อผา	รองเทา	กระเปา
เครื่องสําอางค	รานขายของที่ระลึก	รวมไปถึงรานอาหารและรานขนมมากมาย	รวมแลวกวา	200	รานคา

ชวงคํ่า
(อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกแกการช็อปป้ิง	ตามอัธยาศัย)
พักที่	T-Mark	City	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีก
ครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

จุดชมวิวโอคุรายามา	เป็นฐานเนินเขาที่จะขึน้ไปยังจุดชมวิว	เป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑกีฬาฤดูหนาวซัปโปโรสามารถขึน้ไปชมวิวไดโดยน่ังลิฟทเกาอี้	เพื่อ
ชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร

	รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set

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

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง



(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)
อิสระอาหารเย็น	เพื่อสะดวกแกการช็อปป้ิงตามอัธยาศัย

(โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง)

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

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

	พักที่	T-Mark	City	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม	
อิสระใหทานทองเทีย่วตามอัธยาศัย	1	วันเต็ม!!!	(ไมรวมคาใชจายในการเดินทางโดยไกดจะแนะนําการ

เดินทาง)	อาทิเชน	สวนโอโดริ	/	JR	TOWER	/	หอนาฬิกาโบราณ	/	ตลาดปลานิโจ	เป็นตน
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น	เพื่อสะดวกในการทองเที่ยวของทาน***

พักที่	T-Mark	City	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
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	พักที่	T-Mark	City	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	



***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น	เพื่อสะดวกในการทองเที่ยวของทาน***

	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	(บริการอาหารกลองบนรถ)
สมควรแกเวลานําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	กรุงเทพมหานคร
09.55	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยเที่ยวบินที่	HB7905	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	(บริการอาหารกลองบนรถ)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง
ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน

การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุ

ไว	เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

ชําระคามัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

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

คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
คาธรรมเนียมวีซา
คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวีชอง

พิเศษของโรงแรม	เป็นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	4,500	เยน	/	ทาน	/	ทริป	(สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรและแตจะพอใจใน

การบริการ)



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารที่จะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญี่ป ุน)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา
เมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญี่ป ุ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	(กรณีการเขาประเทศญี่ป ุ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 ุนอันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ	ก็ตามทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษทัฯ

***กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	แลวจึงวางมัดจํา	เพื่อประโยชนของทานเอง***
1.	โรงแรมที่ญี่ป ุนหองคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน	3	ทาน	ทานอาจจะตองพักเป็นหองที่นอน

2	ทาน	และหองที่นอน	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และในกรณีที่พัก	2	ทาน	บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน	ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน	2	ทาน
2.	รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี

เหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	เน่ืองจากบริษทัรถทัวร
ของญี่ป ุนสามารถใชรถได	12	ชั่วโมง	/	วัน
หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม

ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทางจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทางหรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถทานละ	4,500	เยน	ตลอดทริป
กรุณาชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายใน	3	วันหลังจากที่ทําการจอง	หากไมชําระภายในวันที่กําหนด	ทาง

บริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจําที่

น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CharterFlight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์ม



คืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน


