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19.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ของสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines (HB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 
คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 

 

 

วนัที่ 1        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                                (-/-/-) 
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23.00 น. เดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7904 (บริการอาหาร+เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.55 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญ่ีปุ่น ถือวา่เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่นและเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ผา่นพิธีศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ 
 เมืองอาซาฮีกาว่า เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองซปัโปโร 

 น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านราเมน (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) ราเม็งของอาซาฮิกาว่ามีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
ไดรั้บการกล่าวถึงกนัมาก หมู่บา้นราเมนอาซาฮิกาว่าจึงไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี 1996 มีร้านราเมนช่ือดงั 8 ร้านท่ีแสดงฝีมือการ
ปรุงใหลู้กคา้ไดล้ิ้มลองและยงัมีเร่ืองราวความเป็นมาของราเมนจดัแสดงใหช้ม หมู่บา้นไดร้วบรวมเอาร้านราเมง็ช่ือดงั 8 ร้าน 
ในเมืองอาซาฮิกาวา่ มาอยูร่วมกนั ซ่ึงเป็นราเมง็ สไตลอ์าซาฮิกาวา่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ฮาซาฮียาม่า ASAHIYAMA ZOO เป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่

สัตวท่ี์อยู่ในสวนสัตวแ์ห่งน้ีจะเป็นสัตวเ์มืองหนาว โดยสวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิดท่ีวา่สัตวต่์างๆ ควรท่ีจะอาศยัอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ี ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ จึงท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสัตว์
แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธ์ุต่างๆ แพนดา้แดง รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตงัแสนรู้  
ไฮไลท์ส าคัญ! ของที่น่ีคือการชมการเดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน (การแสดงโชวพ์าเหรดอาจมีการปรับเปล่ียน ข้ึนอยู่
กบัทางสวนสัตวเ์ป็นผูก้  าหนด) จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาเก (OTOKOYAMA SAKE MUSEUM) ซ่ึงเป็นสาเกท่ีมี
ช่ือเสียงในระดบัหวัแถวของญ่ีปุ่น ท่านจะไดช้มความพิถีพิถนัในการผลิตสาเกท่ีข้ึนช่ือแห่งน้ี   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัที่  Route-Inn Shiraishi (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

วนัที่ 2        ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิกาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พพิธิภณัฑ์สาเก                      (-/L/D)                                                                                                                                                   

วนัที่ 3        เมืองอาซาฮิกาว่า – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – เมืองบเิอะ – บ่อน า้สีฟ้า             (B/L/D)                                                                                                                                                   

*** ส่ิงของต้องห้าม เม่ือจะต้องเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่น ***  
   - ห้ามน าของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้เคร่ืองบินเกนิกว่า 100 ม.ล. 
   - ห้ามน ายาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญีปุ่่น 
   - การน าสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลขิสิทธ์ิเข้าประเทศญีปุ่่นเป็นส่ิงทีผ่ดิกฎหมาย 
   - มีข้อจ ากดัในการน าเข้าสัตว์ และพืช รวมทั้งผลติภัณฑ์จากสัตว์ อาท ิงู จระเข้ งาช้าง (เป็นส่ิงผดิกฎหมาย) 
   - การน าเข้าพืช ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซ่ึงจะไม่อนุญาตให้น าเข้าใดๆทั้งส้ิน) 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ เมืองท่ีอยู่ในแอ่งกระทะ ห้อม
ลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายบูาริ ท าใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเยน็และแหง้ประกอบกบัดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ 
จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ น าท่านเขา้ชม โทมิตะฟาร์ม ฟาร์มลาเวนเดอร์แห่งแรก
ของเมืองฟูราโน่  ซ่ึงท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกนั ส่งกล่ินหอมยวนใจและต่ืนตาไปกบัแปลงดอกท่ีตั้ง
ใจปลูกดอกไมทั้งหมด 7 สี 7 สายพนัธ์ุเรียงราย เป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของ สายรุ้งตดักบัทอ้งฟ้าแลดูสวยงามละลานตา 
นอกจากจะเกบ็ภาพสวยๆของดอกไมก้นัแลว้ ท่ีน่ียงัมีผลิตภณัฑจ์ากลาเวนเดอร์ ทั้งของใชจ้ าพวกน ้าหอม สบู่ดอกลาเวนเดอร์
แหง้หรือของกินอย่างน ้ากล่ินลาเวนเดอร์ พุดด้ิงลาเวนเดอร์และท่ีพลาดไม่ได ้คือ ไอศครีมลาเวนเดอร์ท่ีความหอมหวานจะ
ช่วยดบัร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงของท่ีระลึกอ่ืนๆท่ีมีใหเ้ลือกชอ้ปมีทัว่ทุกจุดในฟาร์ม 
(ช่วงที่ชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมถุินายน – กลางเดือนสิงหาคม ทั้งนีจ้ะบานหรือโรยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในวันเดนิทาง) 
หมายเหตุ!! กรณีดอกลาเวนเดอร์ยงัไม่บานหรือยงัไม่เปิดเข้าชมจะน าท่านไป ฟาร์มชิกซิาอแิทน ชมววิทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ทุ่งดอกไม้ในแบบพาโนรามา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีและกลิ่นหอมของมวลดอกไม้กว่า 10 สายพันธ์ุอาทิเช่น ทิวลิป, 
ซัลเวยีร์,ดอกทานตะวนั เป็นต้น ที่จะสลบัสับ เปลีย่นกนัอวดสีสันบานสะพร่ังตามแต่ฤดูกาล 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงานชีสฟูราโน่ (FURANO CHEESE FACTORY) เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมขั้นตอนการผลิตชีส
ทอ้งถ่ินคาเมมเบิร์ท (CAMAEMBERT) ผ่านทางกระจก และสามารถล้ิมรสตวัอย่างชีสในร้านคา้ของโรงงานได ้ชีสท่ีพิเศษ
คือชีสสีด า ท่ีท าจากหมึกของปลาหมึกนอกจากโรงงานผลิตชีสแลว้ ยงัมีโรงงานไอศครีม โรงงานพิซซ่า ซ่ึงสามารถเขา้ร่วม
ท าเวิร์คชอ้ปในการผลิตเนย ไอศครีม ขนมปัง และชีสไดอี้กดว้ย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโดท่ีไดช่ื้อว่า “SMALL TOWN OF THE MOSR 

BEAUTIFUL HILLS” เมืองเลก็ๆท่ีมีความสวยงามท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา น าท่านชม PATCHWORK ROAD อยู่ทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของตวัเมือง เป็นเส้นทางชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่ามสลบักบัสีเขียวและน ้าตาล มีตน้ไมแ้ละเนินเขาท่ีโด่งดงัจาก
ภาพยนตร์โฆษณาหลายช้ิน สองขา้งทางเต็มไปดว้ยทุ่งขา้ว บาร์เล่ยสี์เหลืองทองตดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสด 
เป็นสถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบนัทึกไวในความทรงจ า น าท่านชม บ่อน ้าสีฟ้า หรือ อาโออิเคะ แห่งเมืองบิ
เอะ ตั้งอยู่ในฝ่ังซ้ายของแม่น ้า BIEIGAWA ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ ห่างจากเทือกเขา TOKACHI ประมาณ 2.5 
ก.ม. บ่อน ้าแห่งน้ีมีความสวยงามและเงียบสงบมาก มีสีฟ้าสดใสแปลกตา สามารถชมไดท้ั้งปี บ่อน ้าแห่งน้ี เกิดข้ึนจากการกั้น
เข่ือนเพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ TOKACHI เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง เอกลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของบ่อน ้าท่ีน่ี คือ กน้บ่อน ้าจะมีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าใหมี้สีฟ้า หรือเขียวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไมท่ี้โผล่
ออกมาจากพ้ืนผิวน ้ า เป็นความงามท่ีมีมนต์เสน่ห์ไปอีกแบบ ในแต่ละช่วงฤดูกาล ความงามของบ่อน ้ าแห่งน้ีก็จะสวยงาม
แตกต่างกนัไปคนละแบบ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัที่  Route-Inn Shiraishi (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลินตา
กบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกบัภาพ
บรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส น าท่านชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบั
อ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตาม
อธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม น าท่านชม พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอก
ถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง  แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม ้พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษใ์ห้เป็นสมบติัของชาติ น าท่านเขา้ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ท่านจะไดพ้บกบั
กระบวนการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคต่างๆ ซ่ึงจะไดแ้กว้ท่ีออกมาในหลากรูปแบบและหลายสีสัน ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของ
ฝากไดต้ามอธัยาศยั (วนัที่เดนิทางอาจจะไม่มโีชว์เป่าแก้ว)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ “ปูยกัษ์” เป็นที่รู้จกัของคนญ่ีปุ่นอกีช่ือก็คือ ด้วยเมนู ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ปูทาระบะ และ
ปูซึไว ปูที่มีช่ือเสียงบนเกาะฮอกไกโด ปูน ้าเย็นที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทาน  และอาหารบุฟ่เฟ่ต์
นานาชนิด 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น ผงัเมืองมีลกัษณะ
คลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาว
อเมริกัน ดังนั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา น าท่านชม โรงงาน
ช็อกโกแลต ตั้งอยู่ในสวน SHIROI KOIBITO ภายในสวนแห่งน้ี ก็จะประกอบไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และก็
โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียง อาคารร้านขายของจะถูกตกแต่งใหมี้ลกัษณะคลา้ยๆกบัสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์นอกจากนั้นท่ี
สวนแห่งน้ียงัมีสนามซ็อคเกอร์อยู่ด้วยท่ีโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งน้ีคุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเร่ิม
แบบจ าลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสด
ของเกาะฮอกไกโด และท่ีน่ีคุณยงัสามารถชมการผลิตคุกก้ีสอดไสช้็อคโกแลต ซ่ึงถือวา่เป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮอก
ไกโดดว้ย น าท่านชม อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
เมืองซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ี
ท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุ

วนัที่ 4        โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้ว – ซัปโปโร –  
                   โรงงานช็อกโกแลต – อาคารรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปป้ิงทานิโกจ ิ–  
                   ขาปู 3 ชนิด                                                                                                              (B/L/-)                                                                                                 
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 ภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟ
ไหมท้ าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม  และ
ส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านชม สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองซปัโปโร และถือเป็นหวัใจหลกัของเมือง ดว้ยเป็นสวนท่ีแบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต ้และมีถนนสายหลกัตดั
ผา่นโดยรอบส าหรับเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ีส าคญัต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทศัน ์ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของสวน เป็น
จุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุ น ้าพุ และงานประติมากรรมกลางแจง้ต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีส าหรับ
จดังานเทศกาลส าคญัต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไมน้านาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซปัโปโรในช่วงฤดู
หนาว เป็นตน้ จากนั้นชม หอนาฬิกาโบราณ ซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงั
ถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้ งยงัได้รับการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ย่านทานุกโิคจ ิเป็นยา่นท่ีรวบรวม
ร้านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝาก 
ของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอางค ์และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า อสิละอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที่  Air Terminal Hotel Chitose  (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                  น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมช่ือศาลเจา้ซัปโปโร ภายหลงัได้

เปล่ียนช่ิอเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดท่ีมีศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้
ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับใหค้น
ทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูเ่พ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ  

  จากนั้นน าท่านชม ตลาดโจไก ตลาดปลาคา้ส่งท่ีใหญ่ท่าสุดในซัปโปโร และศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร มีร้านคา้
ต่างๆ มากมายเรียงรายอยู ่ทั้งร้านขายปลาสด, ร้านผกัผลไม,้ ร้านขายเน้ือสด, ร้านขายขนมท่ีมีช่ือเสียงของฮอกไกโด หรือร้าน
สุราท่ีจ าหน่ายสุราเฉพาะในทอ้งท่ีเรียงรายกนัอยู ่ในจ านวนนั้นบางร้าน “ขายเมลอนไดม้ากเป็นอนัดบัหน่ึงของฮอกไกโด” มี
ร้านท่ีพนกังานขายพูดไดค้รบทั้งภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย จึงเป็นท่ีช่ืนชมของนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ 

เที่ยง อสิละอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งก าเนิดของเบียร์ในประเทศญ่ีปุ่น เบียร์ซัปโปโรเป็นเบียร์ท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดของญ่ีปุ่นและยงัคงเป็นเบียร์ท่ีไดรั้บความนิยมมากอีกดว้ย มีการกลัน่เบียร์เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีซปัโปโรตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 
อีกทั้งเบียร์ซปัโปโรยงักลัน่และส่งออกไปจ าหน่ายแก่ต่างประเทศดว้ย เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาเบียร์ชั้น

วนัที่ 5        ศาลเจ้าฮอกไกโด –ตลาดปลาโจไก – พพิธิภณัฑ์เบยีร์ซัปโปโร –  
                  ช้อปป้ิงมติซุยเอาท์เลท็                                                                                               (B/-/-)    
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 น าทั้งส่ีของเบียร์ญ่ีปุ่น และญ่ีปุ่นไดส้ร้างพิพิธภณัฑเ์บียร์ข้ึนคร้ังแรกในปี1987 ในสมยัเมจิ ตึกของโรงงานสร้างดว้ยอิฐสีแดง 
พิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งน้ีไดเ้ปิดให้รู้ถึงประวติัความเป็นมาของขั้นตอนการท าเบียร์เพ่ือจะออกมาเป็นสินคา้เพ่ือจดัจ าหน่ายได้
อยา่งไร รสชาติของเบียร์นั้นแมผ้ิดเลก็นอ้ยแต่อาจท าใหร้สชาติของเบียร์ผิดแปลกไปได ้ถดัไปจากพิพิธภณัฑเ์บียร์การ์เดน้ซปั
โปโรน้ีจะมีฮอลลเ์บียร์ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางอยู่สามฮอลลใ์ห้เลือกชมและชิม จากนั้นอิสระน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี มิตซุยเอาท์เล็ท 
“MITSUI OUTLET” สินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ญ่ี ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้า
ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยงัมี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับใหท่้านไดน้ัง่ผอ่นคลายอีกดว้ย 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
 พกัที่   Tmark City Hotel Sapporo (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ  เพ่ือเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
09.55 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7905 (บริการอาหาร+เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
17.15 น.   ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการบริการจากพวกเรา  

 
 

-------- 
 

 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  ห้องพกัที่ประเทศญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพกั จะมขีนาดค่อนข้างเลก็กว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มนี า้ด่ืมในห้อง 
2)  เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผล

อ่ืนๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทัจะคัดสรรค์ในส่ิงที่ให้กบัลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญ่ีปุ่น มีผลบังคับก าหนดให้ รถบัสที่ใช้ส าหรับ

บริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัเท่าน้ัน (ประมาณ 12 ช่ัวโมง/วนั) ดงัน้ันรายการท่องเที่ยว
ทุกๆวนั บริษทัจะต้องน าคณะเข้าสู่ที่พกัในแต่ละวนัไม่เกนิ 20.00 น.  เพ่ือไม่เป็นการผดิกฎหมายเกีย่วกบัยานพาหนะของญ่ีปุ่น 

 

 

วนัที่ 6        สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                (B/-/-) 
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อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 
หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษทัขอเล่ือนการเดินทางหรือเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เดก็ 1 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
(เสริมเตยีง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
(ไม่เสริมเตยีง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 

7-11, 20-25 ก.ค. 59 
42,900.- 10,500 

27 ก.ค. – 1 ส.ค. 59          

13-18 ก.ค. 59 47,900.- 11,500 

วธีิการช าระเงนิ  ช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 
 แฟกซ์หรืออีเมล ์หนา้หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ดินทางเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ขอเกบ็ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าน ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใต้เคร่ืองบิน (ไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และไม่เกนิ 2 ใบ)  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)     ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็ก

ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรับพนกังานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ค่าทิปพนกังานเสริฟ พนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเกบ็เพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  
 ค่าภาษีต่างๆ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
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 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด     ค่าทปิไกด์ และคนขบัรถ (คนละ 3,500 เยน) 

 
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้
 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้น  
 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษทั  ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้นคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน เม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดแลว้  
- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 
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 - บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
ท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนค่าบริการ
ในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- บริษทัฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขา
กลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค่้าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ
ไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะ
ตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจาก
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ัง หลงัจากไดรั้บการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษทัฯจะท าหน้าท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 


