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19.30 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ของสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

 
 
 

 
 
 
 
 

23.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7904 (บริการอาหาร+เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 

วันที่ 1        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)                                                                                (-/-/-) 

*** สิ่งของต้องห้าม เมื่อจะต้องเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่น ***  
   - ห้ามน าของเหลวทุกประเภทติดตัวขึ้นเคร่ืองบินเกินกว่า 100 ม.ล. 
   - ห้ามน ายาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญ่ีปุ่น 
   - การน าสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้าประเทศญ่ีปุ่นเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย 
   - มีข้อจ ากัดในการน าเข้าสัตว์ และพืช รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้าง (เป็นสิ่งผิดกฎหมาย) 
   - การน าเข้าพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่อนุญาตให้น าเข้าใดๆท้ังสิ้น) 
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07.55 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ผ่านพิธีศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีกาว่า เมืองที่ใหญ่
เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโรน าท่านเข้าชม หมู่บ้านราเมน (ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE) ราเม็งของอาซาฮิ
กาว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวถึงกันมาก หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาว่าจึงได้ถือก าเนิดขึ้นในปี 1996 มีร้านรา
เมนชื่อดัง 8 ร้านที่แสดงฝีมือการปรุงให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชม หมู่บ้านได้
รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้าน ในเมืองอาซาฮิกาว่า มาอยู่รวมกัน ซึ่งเป็นราเม็ง สไตล์อาซาฮิกาว่า 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ฮาซาฮียาม่า ASAHIYAMA ZOO เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่

สัตว์ท่ีอยู่ในสวนสัตว์แห่งน้ีจะเป็นสัตว์เมืองหนาว โดยสวนสัตว์แห่งน้ีได้มีแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ันๆ จึงท าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์
แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธ์ุต่างๆ แพนด้าแดง รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้  
ไฮไลท์ส าคัญ! ของที่น่ีคือการชมการเดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน (การแสดงโชว์พาเหรดอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่
กับทางสวนสัตว์เป็นผู้ก าหนด) จากน้ันเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาเก (OTOKOYAMA SAKE MUSEUM) ซึ่งเป็นสาเกที่มี
ชื่อเสียงในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น ท่านจะได้ชมความพิถีพิถันในการผลิตสาเกท่ีขึ้นชื่อแห่งน้ี   

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  พักที่  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อม
ล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ท าให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบน้ันเป็นดินภูเขาไฟ 
จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ น าท่านเข้าชม โทมิตะฟาร์ม ฟาร์มลาเวนเดอร์แห่งแรก
ของเมืองฟูราโน่  ซึ่งที่น่ีท่านจะได้พบกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกัน ส่งกลิ่นหอมยวนใจและตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ตั้ง
ใจปลูกดอกไมทั้งหมด 7 สี 7 สายพันธ์ุเรียงราย เป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของ สายรุ้งตัดกับท้องฟ้าแลดูสวยงามละลานตา 
นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้กันแล้ว ที่น่ียังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ ทั้งของใช้จ าพวกน้ าหอม สบู่ดอกลาเวนเดอร์
แห้งหรือของกินอย่างน้ ากลิ่นลาเวนเดอร์ พุดดิ้งลาเวนเดอร์และที่พลาดไม่ได้ คือ ไอศครีมลาเวนเดอร์ที่ความหอมหวานจะ
ช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆท่ีมีให้เลือกช้อปมีทั่วทุกจุดในฟาร์ม 
(ช่วงที่ชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน – กลางเดือนสิงหาคม ทั้งน้ีจะบานหรือโรยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง) 

วันที่ 2        ชิโตเซ ่– เมอืงอาซาฮิกาว่า – สวนสตัว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก                      (-/L/D)                                                                                                                                                   

วันที่ 3        เมืองอาซาฮิกาว่า – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – เมืองบเิอะ – บ่อน้ าสีฟ้า             (B/L/D)                                                                                                                                                   
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 หมายเหต!ุ! กรณีดอกลาเวนเดอร์ยังไม่บานหรือยังไม่เปิดเข้าชมจะน าท่านไป ฟาร์มชิกิซาอิแทน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ทุ่งดอกไม้ในแบบพาโนรามา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีและกลิ่นหอมของมวลดอกไม้กว่า 10 สายพันธุ์อาทิ เช่น ทิวลิป, 
ซัลเวียร์,ดอกทานตะวัน เป็นต้น ที่จะสลับสับ เปลี่ยนกันอวดสีสันบานสะพรั่งตามแต่ฤดูกาล 
จากน้ันน าท่านเข้าชม โรงงานชีสฟูราโน่ (FURANO CHEESE FACTORY) เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมขั้นตอนการผลิตชีส
ท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท (CAMAEMBERT) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษ
คือชีสสีด า ที่ท าจากหมึกของปลาหมึกนอกจากโรงงานผลิตชีสแล้ว ยังมีโรงงานไอศครีม โรงงานพิซซ่า ซึ่งสามารถเข้าร่วม
ท าเวิร์คช้อปในการผลิตเนย ไอศครีม ขนมปัง และชีสได้อีกด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโดที่ได้ชื่อว่า “SMALL TOWN OF THE MOSR 

BEAUTIFUL HILLS” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา น าท่านชม PATCHWORK ROAD อยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของตัวเมือง เป็นเส้นทางชมทุ่งนา เนินเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียวและน้ าตาล มีต้นไม้และเนินเขาที่โด่งดังจาก
ภาพยนตรโ์ฆษณาหลายชิ้น สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งข้าว บาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด 
เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไวในความทรงจ า น าท่านชม บ่อน้ าสีฟ้า หรือ อาโออิเคะ แห่งเมืองบิ
เอะ ตั้งอยู่ในฝั่งซ้ายของแม่น ้า BIEIGAWA ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ห่างจากเทือกเขา TOKACHI ประมาณ 2.5 
ก.ม. บ่อน ้าแห่งน้ีมีความสวยงามและเงียบสงบมาก มีสีฟ้าสดใสแปลกตา สามารถชมได้ทั้งปี บ่อน ้าแห่งน้ี เกิดขึ้นจากการก้ัน
เขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ TOKACHI เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง เอกลักษณ์ที่
ส าคัญของบ่อน ้าที่น่ี คือ ก้นบ่อน ้าจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้มีสีฟ้า หรือเขียวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไม้ที่โผล่
ออกมาจากพื้นผิวน ้า เป็นความงามที่มีมนต์เสน่ห์ไปอีกแบบ  ในแต่ละช่วงฤดูกาล ความงามของบ่อน ้าแห่งน้ีก็จะสวยงาม
แตกต่างกันไปคนละแบบ 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  พักที่  JOZANKEI VIEW HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

จากน้ันไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN) น้ าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับ
ทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพ

วันที่ 4        โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้ว – ซัปโปโร –  
                   โรงงานช็อกโกแลต – อาคารรัฐบาลเก่า – สวนโอโดร ิ– หอนาฬิกา – ช้อปป้ิงทานิโกจิ –  
                   ขาปู 3 ชนดิ                                                                                                              (B/L/D)                                                                                                 
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 บรรยากาศและกลิ่นอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับ
อ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตาม
อัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอก
ถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง  แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ น าท่านเข้าชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ท่านจะได้พบกับ
กระบวนการเป่าแก้วด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะได้แก้วที่ออกมาในหลากรูปแบบและหลายสีสัน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของ
ฝากได้ตามอัธยาศัย (วันที่เดินทางอาจจะไม่มีโชว์เป่าแก้ว)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองมีลักษณะ

คล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับค าแนะน าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาว
อเมริกัน ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา  น าท่านชม โรงงาน
ช็อกโกแลต ตั้งอยู่ในสวน SHIROI KOIBITO ภายในสวนแห่งน้ี ก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และก็
โรงงานช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียง อาคารร้านขายของจะถูกตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายๆกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์  นอกจากน้ันที่
สวนแห่งน้ียังมีสนามซ็อคเกอร์อยู่ด้วยที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งน้ีคุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ ม
แบบจ าลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสด
ของเกาะฮอกไกโด และที่น่ีคุณยังสามารถชมการผลิตคุกก้ีสอดไส้ช็อคโกแลต ซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอก
ไกโดด้วย น าท่านชม อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เมืองซัปโปโร ท าให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม  น ามาจากที่
ท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วัสดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟ
ไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม  และ
ส าหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่ส าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากน้ันน าท่านชม สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัด
ผ่านโดยรอบส าหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่ส าคัญต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็น
จุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธ์ุ น้ าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากน้ียังเป็นสถานที่ส าหรับ
จัดงานเทศกาลส าคัญต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดู
หนาว เปน็ตน้ จากน้ันชม หอนาฬิกาโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียัง
ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย จากน้ันอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านทานุกิโคจิ เป็นย่านที่รวบรวม
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 ร้านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก 
ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องส าอางค์ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เมนูพิเศษ “ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ ด้วยเมนู ปู 3 ชนิด 
ทั้งปูขน ปูทาระบะ และปูซึไว ปูที่มีช่ือเสียงบนเกาะฮอกไกโด ปูน้ าเย็นที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทาน  
พร้อมด้วยน้ าจ้ิมซีฟู๊ดรสเด็ดจากเมืองไทย  และอาหารบุฟ่เฟ่ต์นานาชนิด 
 พักที่  APA HOTEL SUPPORO  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                  น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้

เปลี่ยนชิ่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้
ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่น่ีก็เป็นที่ส าหรับให้คน
ท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่สิงสถิตอยู่ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ  น าท่านเดินทางไป จุดชมวิวโอคุรายาม่า 
(OKURAYAMA OBSERVATORY) หรือ OKUAYAMA SKI JUMP สามารถขึ้นไปชมวิวได้โดยน่ังลิฟท์เก้าอี้ (รวมใน
ค่าทัวร์แล้ว) เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร ฐานเนินเขาที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิว เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์กีฬาฤดูหนาว
ซัปโปโร (SAPPORO WINTER SPORTS MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงเก่ียวกับการแข่งขัน โอลิมปิกกีฬาฤดูหนาวที่จัดขึ้นที่ซัป
โปโรในปี 1972 เช่น แข่งกระโดดสกี บอบสเลด และไบแอธลอน ภายในพิพิธภัณฑ์มีเกมที่จ าลองการเล่นกีฬาฤดูหนาวต่างๆ 
เช่น กระโดดสกี สเก็ต และฮอกก้ี สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บอบสเลด คือ กีฬาที่มีลักษณะคล้ายๆกับ
รถไฟราง กล่าวคือ นักกีฬาน้ันมีหน้าที่เลี้ยงกระดาน ที่ตนเองนอนคว่ าหันหัวไปด้านหน้าไปตามรางที่มีลักษณะอุโมงค์เปิด
ด้านบนและมีพื้นเป็นน้ าแข็งให้เร็วที่สุด จากน้ันน าท่านชม ตลาดโจไก ตลาดปลาค้าส่งที่ใหญ่ท่าสุดในซัปโปโร และ
ศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร มีร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายอยู่ ทั้งร้านขายปลาสด, ร้านผักผลไม้, ร้านขายเน้ือสด, 
ร้านขายขนมที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด หรือร้านสุราที่จ าหน่ายสุราเฉพาะในท้องที่เรียงรายกันอยู่ ในจ านวนน้ันบางร้าน “ขาย
เมลอนได้มากเป็นอันดับหน่ึงของฮอกไกโด” มีร้านที่พนักงานขายพูดได้ครบทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย จึงเป็น
ที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งก าเนิดของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น เบียร์ซัปโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่

ที่สุดของญี่ปุ่นและยังคงเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย มีการกลั่นเบียร์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ซัปโปโรตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 
อีกทั้งเบียร์ซัปโปโรยังกลั่นและส่งออกไปจ าหน่ายแก่ต่างประเทศด้วย เบียร์ซัปโปโรเป็นเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเบียร์ชั้น
น าทั้งสี่ของเบียร์ญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้สร้างพิพิธภัณฑ์เบียร์ขึ้นครั้งแรกในปี1987 ในสมัยเมจิ ตึกของโรงงานสร้างด้วยอิฐสีแดง 
พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งน้ีได้เปิดให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของขั้นตอนการท าเบียร์เพื่อจะออกมาเป็นสินค้าเพื่อจัดจ าหน่ายได้

วันที่ 5        ศาลเจ้าฮอกไกโด – จุดชมวิวโอคุรายาม่า – ตลาดปลาโจไก – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร –  
                  ช้อปป้ิงมติซยุเอาท์เล็ท                                                                                               (B/L/-)    
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 อย่างไร รสชาติของเบียร์น้ันแม้ผิดเล็กน้อยแต่อาจท าให้รสชาติของเบียร์ผิดแปลกไปได้ ถัดไปจากพิพิธภัณฑ์เบียร์การ์เด้นซัป
โปโรน้ีจะมีฮอลล์เบียร์ที่มีพื้นที่กว้างขวางอยู่สามฮอลล์ให้เลือกชมและชิม จากน้ันอิสระน าท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เล็ท 
“MITSUI OUTLET” สินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้า
ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ท่านได้น่ังผ่อนคลายอีกด้วย 

ค่ า  อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
 พักที่   APA HOTEL SUPPORO  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ  เพื่อเดินทางสู ่กรุงเทพฯ 
09.55 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7905 (บริการอาหาร+เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
17.15 น.   ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา  

 
 

-------- 
 

 

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :   
1)  ห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มีน้ าด่ืมในห้อง 
2)  เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผล

อื่นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในส่ิงที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับก าหนดให้ รถบัสที่ใช้ส าหรับ

บริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่าน้ัน (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังน้ันรายการท่องเที่ยว
ทุกๆวัน บริษัทจะต้องน าคณะเข้าสู่ที่พักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น.  เพื่อไม่เป็นการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของญี่ปุ่น 

 

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก ** 
หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
 

วันที่ 6        สนามบินชโิตเซะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)                                                (B/-/-) 
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ก าหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
(ไม่เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยว 

15-20 ม.ิย. 59 39,900.- 
10,500.- 22-27 ม.ิย. 59 43,900.- 

29 มิ.ย.- 4 ก.ค. 59 45,900.- 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท 
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผู้เดินทางเพื่อส ารองที่น่ัง 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินก าหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และไม่เกิน 2 ใบ)  
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)     ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างน าเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็ก

ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,คา่มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปล่ียน  
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบก ากับภาษี)  
 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางท่ีเกินกว่าที่สายการบินก าหนด      ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน) 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไข

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ 
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 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเน่ือง  ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ท าการหรือก่อนหน้าน้ัน  
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท  ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการหรือก่อนหน้าน้ันคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

เงื่อนไขอื่นๆ 
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ังหมดแล้ว  
- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว้ หรือสายการบินแจ้ง

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่ า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
ที่พ านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน , 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ
ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- บริษัทฯท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขา
กลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ
ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วน้ัน ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้
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 เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เม่ือท่านต้องการเปล่ียนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่าน้ัน) 

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการส ารองที่น่ังบนเครื่องและโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 


