


1 สนามบินดอนเมือง -

2 สนามบินชิโตเซะ	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	/	ไอซพาวิเลียน	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

ASAHIKAWA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	น้ําตกชิโรฮิเงะ	-	เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	เมือง
ซัปโปโร

TMARK
CITY	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ดิว
ตี้ฟรี	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	ทานูกิโคจิ

TMARK
CITY	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง -

3	ส.ค.	61	-	7	ส.ค.	61 ฿31,991 ฿31,991 ฿30,991 ฿7,900

10	ส.ค.	61	-	14	ส.ค.	61 ฿34,991 ฿34,991 ฿33,991 ฿7,900

31	ส.ค.	61	-	4	ก.ย.	61 ฿29,991 ฿29,991 ฿28,991 ฿7,900

21	ก.ย.	61	-	25	ก.ย.	61 ฿31,991 ฿31,991 ฿30,991 ฿7,900

12	ต.ค.	61	-	16	ต.ค.	61 ฿34,991 ฿34,991 ฿33,991 ฿7,900

15	ต.ค.	61	-	19	ต.ค.	61 ฿35,991 ฿35,991 ฿34,991 ฿7,900



**	ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกที่น่ังบนเครื่องบินไทยแอรเวย	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏ	ระเบียบของสาย
การบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับลูกคา

คํ่า

20.00	น.	นัดพบกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	3	ประตู	4	เคานเตอรสายการบินไทย
แอรเอเชีย(XJ)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.55	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	เกาะฮอกไกโด	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ620

**	[บริการอาหารรอน	บนเครื่อง]	**

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

เชา

08.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	เมืองซัปโปโร	เกาะฮอกไกโด	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	...
09.30	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองอาซาฮีคาวา	(Asahikawa)	ทีต่ั้งอยูกลางเกาะฮอกไกโด	เป็นเมืองที่ใหญ

เป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร
พาทุกทานไปยัง	หมูบานราเมง	(Ramen	Village)	(ใช	ซึ่งเมืองแหงน้ี	มีประวัติศาสตรการทําราเมน	มาอยาง

ยาวนาน	นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	2	และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง

บาย

นําทานเดินทางไปยัง	เมือง	คามิกาวา
ไปเขาชม	พิพิธภัณฑหิมะไอซพาวิลเลียน	(	KAMIKAWA	ICE	PAVILLION	)	(ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ1ชั่วโมง)	ใหทานไดสัมผัสความสวยงาม	วิจิตรตระการตา	ของน้ําแข็งแกะสลัก	และหินงอก	หินยอยที่
เป็นน้ําแข็ง	ซึ่งในตัวอาคารจะรักษา	อุณหภูมิเอาไวที่	-20	องศา	และมีการจัดแสดง	หินงอก	หินยอย	ซึ่งเกิดจาก
น้ําแข็ง	และกวาจะจับตัวเป็นหินยอยดั่งที่เห็นในภาพ	ก็จะใชเวลากวา	10	ปี	และจุดที่นาชมที่จุดก็คือ	มุมที่เราจะ
สามารถที่จะทดสอบใชชีวิตในหอง	-41	องศา	และเป็นหองที่หนาวที่สุดของสถานที่แหงน้ีอีกดวย
พาทุกทานไปยัง	อิออน	มอลล	อาซาฮีคาวา	(AEON	MALL	ASAHIKAWA	)	หางดังที่มีสินคามากมายให

เลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ

	รับประทานอาหารเชา



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ณ.หมูบานราเมง	 (เลือกลิ้มรสราเมงชื่อดัง	ตาม
อัธยาศัย)

อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ณ.อิออนมอลล

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

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

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

	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา



เชา

จากน้ันเดินทางสู	สระอะโออิเคะ	(Aoiike)	หรือ	บอน้ําสีฟ า	(Blue	Pond)	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ1ชั่วโมง)
บอน้ําสีฟา	(Blue	Pond)	ตั้งอยูฝ่ังซายของแมน้ํา	Bieigawa	ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ	ตั้งชื่อตาม

สีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ	โดยเพิ่งเกิดขึน้จากการกั้นเขื่อนเพื่อปองกันไมใหโคลนภูเขาไฟ	Tokachi
ที่ปะทุขึน้เมื่อปี	1988	ไหลเขาสูเมือง	ไฮไลท!!!	ชมน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอไมสูง
จํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ
นําทานชม	น้ําตกชิโรฮิเงะ	เป็น	1	ใน	5	ของน้ําตกทีส่วยทีสุ่ดบนเกาะฮอกไกโด	มีความสูงประมาณ	30

เมตร	น้ําตกแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําที่ไหลลงมาน้ันเป็นน้ําบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหนาผาไหลลงสู
แมน้ําบิเอะ	นอกจากน้ันยังมีมีความโดดเดนของสีของแมน้ําที่เป็นสีฟาอมเขียว	เกิดขึน้จากแรโคบอลต

บาย

นําทานดินทางสู	เมือง	ฟูราโน	ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของเกาะฮอกไกโด	ไดรับฉายาวา	“เฮะ	โซะ	โนะ	มะ	ชิ”
หรือ	“เมืองสะดือ”	เที่ยวชม	โทมิตะฟารม	ที่น่ีมีดอกไมหลากสายพันธุใหชม	แตที่มีชื่อเสียงมากก็คงจะเป็นดอก
ลาเวนเดอร	นอกจากดอกลาเวนเดอรจะมีความสวยงามแลว	ยังไดนําดอกไปสกัดเป็นน้ําหอมและไดรับความ
นิยมมายาวนานถึง	33	ปี	ฟารมแหงน้ีทุกปีจะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมความงามดอกลาเวนเดอรจํานวนมาก
สวนใหญมักจะมาในชวงที่ดอกไมกําลังเบงบาน	น่ันก็คือ	ในชวงประมาณเดือน	เมษายนถึงเดือนตุลาคม	โดย
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นชวงที่ดอกลาเวนเดอรสวยงามและเบงบานมากกวาเดือนอื่นๆ(ตามสภาพ
อากาศ)	จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซัปโปโร	จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซัปโปโร

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

น้ําตกชิโรฮิเงะ	น้ําตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด	มีความสูงประมาณ	30
เมตร	น้ําตกแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําที่ไหลลงมาน้ันเป็นน้ําบาดาลที่ออกมา
จากรอยแตกของหนาผาไหลลงสูแมน้ําบิเอะและยังมีความโดดเดนของสีของ
แมน้ําที่เป็นสีฟาอมเขียวเกิดขึน้จากแรโคบอลต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี



(กรุปที่ออกเดินทางวันที่29มิถุนายน-31กรกฎาคม61)

บอน้ําสีฟา-น้ําตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน	–โทมิตะฟารม	ชมทุงดอกลาเวนเดอร	ตามสภาพอากาศ

(กรุปที่ออกเดินทางวันที่1สิงหาคม-30กันยายน61)

เมืองบิเอะ-สวนซิกิไซโนะโอกะ	ชมดอกไมหลากสี

(กรุปที่ออกเดินทางวันที่1ตุลาคม-31ตุลาคม61)

บอน้ําสีฟา-น้ําตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน	-โทมิตะฟารม

(กรุปที่ออกเดินทางวันที่29มิถุนายน-31กรกฎาคม61)

บอน้ําสีฟ า-น้ําตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน	ชมทุงดอกลาเวนเดอร

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูพิเศษ	ป้ิงยาง+ขาปู3ชนิด**

	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการตกแตงของ
บานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการ
ทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของ	เมืองเลียบคลองโอตารุ	อันสวยงามนาประทับใจ	คลองโอตารุเป็น

คลองที่เกิดขึน้จากการถมทะเล	สรางเสร็จเมื่อปี	ค.ศ.	1923	เพื่อเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังใน
เมือง	ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ	ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเป็นสัญลักษณของเมืองและไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร	รานขายของที่ระลึกน่ันเอง
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย

บาย



นําทานผานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของ	เมืองซัปโปโร
อีกแหงหน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย	ฮอก	ไกโด	แตไดปรับเปลี่ยนสราง
เป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบัน	ก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวยความ
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้	ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึง
ของญี่ป ุน	หลังจากน้ัน
นําทานไปชอปป้ิงสินคาคุณภาพดีที่	รานคาปลอดภาษีDUTY	FREE
นําเดินทาง	เลือกซื้อของฝากจาก	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	(Ishiya	Chocolate	Park	)	หรือ	Shiroi

Koibito	Chocolate	Park	เป็น	Theme	park	ที่สรางโดยบริษทั	อิชิยะ	ซึ่งเป็นผูสรางสรรขนมคุกกี้ที่มีแผนคุกกี้
เนยบางๆ	สองแผนประกบเขากับชั้นชอคโกแลตขาว	จนไดชื่อวา	Shiroi	Koibito	(แปลวา	คนรักสีขาว)	และ
ปัจจุบันน้ีก็เป็นของฝากขึน้ชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว	ใหทานไดถายรูปกับสถานที่ดานนอกที่ตกแตง
อยางนารัก
นําทานไปที่	ยาน	ทานุกิโคจิ	(	Tanuki	Koji	)	เป็นยานชอปป้ิงโดยสรางหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน	ซึ่งมี

ความยาว	1	กิโลเมตร	(ประมาณ	7-	8	บล็อก)	จนถึงแมน้ํา	Sosei	สองขางทางเต็มไปดวยรานคากวา	200	ราน
ขายของที่ระลึก	ขนมของเลน	เครื่องสําอาง	ช็อคโกแลต

	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

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ณ.รานอาหาร
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

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

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

	TMARK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

06.00	น.	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง	สนามบินชิโตเสะ
07.00	น.	ถึง	สนามบินชิโตเสะ	..	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ
09.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ621

บาย

15.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	..	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	(หรือ	SETBOX)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	
ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
8.การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
9.		ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

		คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

การชําระคาบริการ

3.1	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท

3.2	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจาก

บัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ

TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบ		ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน

สุขภาพ]
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได	**	
				-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
				-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
				[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
				[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



	

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน		ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ณ

สนามบิน)
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

	

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15
วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษทั

จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทั้งน้ีขึน้อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ป ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

*สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**				
		
	

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน		และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะ
สม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน	

การยกเลิกการเดินทาง



4.1	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
4.2	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.3	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตี

มัดจําที่น่ังกับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.4	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ

ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		**
4.5	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง
หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไม
วากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


