


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินชิโตเซะ	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	ตรอกรา
เม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-	บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	อิ
ออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

โรงแรม	SMILE	HOTEL
ASAHIKAWA	HOTEL	/	YUBARI
HOTEL	SHUPARO	/	FUJITA
KANKO	WASHINGTON	HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

3 เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	สวนชิคิไซโนะโอกะ	-
โรงงานผลิตชีส	-	ทานูกิโคจิ

โรงแรม	TOYOKO	INN	SAPPORO
SUSUKINO	MINAMI	HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-
พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	บุฟเฟตปู
ยักษ

โรงแรม	TOYOKO	INN	SAPPORO	/
APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือ
ระดับเดียวกัน

5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-
สวนโอโดริ	-	สุสานโมอาย	-	พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร
-	ตลาดปลาโจไก	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด

โรงแรม	APA	HOTEL	&amp;
RESORT	หรือระดับเดียวกัน

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง

8	ก.ย.	61	-	13	ก.ย.	61 ฿33,999 ฿33,999 ฿33,999 ฿8,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	โดยจัดที่น่ังแบบ	3-3-3	มีบริการอาหาร
รอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ	(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)

คํ่า
20.30น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	ชัน้	3	ประตูหมายเลข	4	สายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ

เคานเตอร	4	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน

23.55น.	เดินทางสูสนามบินชิโตเสะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XJ	620

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

เชา
08.40น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเสะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ

ประเทศญี่ป ุน

เดินทางสู	สวนสัตวอาซาฮิยามา	ชมความนารักของสัตวตางๆ	ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นใน
สวนสัตวทั่ว	ๆ	ไป

เดินทางตอไปยัง	RAMEN	VILLAGE	หรือ	หมูบานราเม็ง	หมูบานชื่อดังที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของการทํา
ราเมน

บาย
นําทานชม	บอน้ําสีฟ า	หรือ	BLUE	POND	ซึ่งเป็นบอน้ําที่มีสีสดใส	และมีกิ่งไมที่โผลออกมาจากพื้นผิวน้ําซึ่ง

ใหความสวยแปลกตาไปอีกแบบ

นําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพื่อเขาสูที่พัก

หลังจากเขาที่พักแลว	นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด



มื้ออาหารกลางวัน	ทางทัวรจะคืนเงินคาอาหาร	ทานละ	1,000	เยน

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

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	บนรถโดยสาร	บริการอาหารกลางวัน	ณ	รานราเม็งในพิพิธภัณฑ

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

	โรงแรม	SMILE	HOTEL	ASAHIKAWA	HOTEL	/	YUBARI	HOTEL	SHUPARO	/	FUJITA	KANKO
WASHINGTON	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

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



เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองฟูราโน	เมืองแสนสวยที่อยูในแองกระทะ	หอมลอมไปดวยเทือกเขาไทเซ็ทสึ	และเทือก

เขายูบาริ

นําทานสู	โทมิตะ	ฟารม	ฟารมของนักบุกเบิกรุนแรกๆ	ของฮอกไกโด	ใหทานชมความงดงามกับดอกไมนานา
ชนิดตามฤดูกาล

นําทานเดินทางสู	สวนชิกิไซโนะโอกะ	ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม	4	ฤดู	ที่มีโรลคุงและโรลจัง	หุนฟางขนาดใหญ
เป็นสัญลักษณของสวน	และมีกิจกรรมหลากหลายไวบริการแดทุกทาน	เชน	ขับรถ	ATV	รถไฟชมฟารม	หรือ
ฟารมเลี้ยง	Alpaca

นําทานสู	เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ	ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสงดงาม

บาย
นําทานเยี่ยมชม	โรงงานชีส	ณ	ฟูราโน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของเกาะฮอกไกโด

นําทานเดินทางสู	ทานุกิโคจิ	แหลงชอปป้ิงอาเขตชื่อดังที่มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา	200	รานคา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	บริการกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



แตละเดือนจะมีชนิดดอกไมตางชนิดกันไป	อาทิ	ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน,	ดอกลาเวนเดอรและดอก
ปอปป้ี	ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม,	กลางเดือนสิงหาคมไปแลวเป็นดอกคอสมอส	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ
ดวย

กิจกรรมเสริมที่สวนชิกิไซโนะโอกะ	ไมรวมในคาทัวร

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชมกระบวนการผลิตตลอดจน	ลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดตางๆ	รวม
ถึงชีสสีดํา(Black	Cheese)	ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก	และใกลๆ	กับโรงงาน
ผลิต	ชีสมืองฟูราโนยังมีสวนผลิตไอศกรีม	และพิซซา	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถ
ทดลองทําเนย	ไอศกรีม	ขนมปัง	และชีส	ไดดวยตัวเองอีกดวย	โรงงานผลิตชีส
เมืองฟุราโน	เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด	ที่เปิด
โอกาสใหนักทองเที่ยวทั่วไปเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตลอดจนลองลิ้มชิม
รสชาติของชีสคุณภาพชนิดตางๆ	กันถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดํา	(Black
Cheese)	ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก

	โรงแรม	TOYOKO	INN	SAPPORO	SUSUKINO	MINAMI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

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

เชา

นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาที่มีบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

ใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ

บาย

นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ	อันสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน

นําทานชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	ชมการเป าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ	ที่ทําใหเครื่องแกวที่ออกมาน้ันมี
รูปแบบและสีที่แตกตางกัน

นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE

นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฮอกไกโด	ศาลเจาประจําเกาะฮอกไกโดที่ชาวฮอกไกโดตางใหความเลื่อมใส
ศรัทธา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

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

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	บุฟเฟตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด

	โรงแรม	TOYOKO	INN	SAPPORO	/	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



เชา
นําทานชม	สุสานโมอาย	หน่ึงในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด	มีชื่อเรียกขานอีกอยางหน่ึงวา	"โมอายแหง

ญี่ป ุน"

นําทานชมดานนอกของ	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามที่
หลงเหลืออยูไมกี่แหงในประเทศ

นําทานผานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	หอนาฬิกาที่เกาแกและเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงที่สําคัญของเมืองซัปโปโร

นําทานเดินทางสู	สวนโอโดริ	สวนสาธารณะสุดสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตกดวยระยะ
ทางกวา	1,400	เมตร

นําทานสู	ตลาดซัปโปโรโจไง	ที่ประกอบดวยรานคาและรานอาหารที่ตั้งเรียงรายขึน้ไปตลอดบล็อกถนน	ให
ทานไดอิสระเลือกชม	ชิม	ชอปกันตามอัธยาศัย

บาย
เดินทางสู	พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร	ซึ่งเป็นแหลงผลิตเบียรที่เกาแกที่สุดและเป็นยี่หอที่นิยมที่สุดในประเทศ

นําทานชอปป้ิงที่	มิตซุย	เอาทเล็ต	(MITSUI	OUTLET)	ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยของสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
จากทั่วโลก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก



อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ออกแบบโดย	Tadao	anda	สถาปนิกชื่อดังของโลก	กอสรางตั้งแต	ค.ศ.	1982
ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต	ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขา
ของดอกลาเวนเดอร	พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับ
ของจิตวิญญาณ	องคพระมีชื่อวา	Atama	Daibutsu	ที่น่ีเปิดใหเขาชมอยางเป็น
ทางการ	เมื่อวันที่17	ก.ค.2559	ที่ผานมา

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

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

	โรงแรม	APA	HOTEL	&amp;	RESORT	หรือระดับเดียวกัน

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

เชา
นําทุกทานเดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

10.30น.	เหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ	เที่ยวบินที่	XJ	621

บาย
16.15	น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ...:)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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



ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดยทางบ
ริษทัฯจะแจงใหทราบลวงหนา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่
หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิด
จากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย	ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น	เป็นตน

อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

ชําระมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท

คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน

คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ



คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค
จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม	ทานละ	1,700	บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	ดังตอไปน้ี
ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร
เครดิต	เป็นตน)

ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัดเตรียม
ให

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

**ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**
**ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว**
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น	และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

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

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่วัน



เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน***

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว

ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการทีช่ําระแลวทัง้หมด

การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด		


