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 Hokkaido ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึคโิรโระ  5วนั 3คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ทวัรค์ณุภาพสดุคุม้!! โนโบรเิบทส ึจโิกกดุาน ิภเูขาไฟโชวะชนิซงั น ัง่กระเชา้ข ึน้ภเูขาอสุซุงั  
โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเป่าแกว้  ฟกูดิะช ิ(Fukidashi Park) ซปัโปโร  

โรงงานช็อคโกแลต ท าเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิา  ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ ตลาดปลาโจไก  มติซุยเอาทเ์ล็ท 

***พกัคโิรโระ รสีอรท์ออนเซ็น 1คนื ซปัโปโร 2คนื *** 
*ฟรบีรกิาร Wifi on bus*อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น *อสิระฟรเีดย1์วนั** 

ทานเมนพูเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ + BBQ และเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ัน้!!! 

บนิตรงสูช่โิตเสะสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES เครือ่งล าใหญ ่B767-200  
น า้หนกักระเป๋า 23 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2 - 6 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่) 

พกัเดีย่วเพิม่ หมายเหต ุ

4-8 ก.ย. 29,900  

 

 

7,500  

11-15 ก.ย. 29,900 7,500  

18-22 ก.ย. 29,900 7,500  
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25-29 ก.ย. 29,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

(เด็กไมเ่กนิขวบ 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท) 

7,500  

2-6 ต.ค. 33,900 7,500  

9-13 ต.ค. 34,900 7,500  

16-20 ต.ค. 34,900 7,500  

23-27 ต.ค. 34,900 7,500  

30 ต.ค.-3 พ.ย. 34,900 7,500  

6-10 พ.ย. 31,900 7,500  

13-17 พ.ย. 31,900 7,500  

20-24 พ.ย. 32,900 7,500  

27 พ.ย.-1 ธ.ค. 32,900 7,500  

 

 

 

วนัทีห่นึง่       กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

20.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 
(HB) *เคานเ์ตอร ์E มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  

 **เคาน์เตอรส์ายการบนิอาจมีการเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ในใบนัดหมาย หรอื ณ วันเดนิทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไดท้ี ่บอรด์แสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.05 น.  ออกเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบิน Asia Atlantic 

Airlines เทีย่วบนิที ่HB 7904 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง) 

วนัทีส่อง     สนามบนิชโิตเสะ – โนโบรเิบทส ึ– จโิกกดุาน ิ– น ัง่กระเชา้สูเ่ขาอสุ ุ- ภเูขาไฟโชวะชนิซงั   
                   ฟารม์หมสีนี า้ตาล(ไมร่วมคา่เขา้) – สวนฟูกดิะช ิ- คโิรโระ รสีอรท์ ออนเซ็น    กลางวนั,เย็น 
 
07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินวิชโิตเสะทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลา

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมงกรณุาปรบันาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวก
เรือ่งการนดัหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับ
กระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาต
ใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงตากอากาศที่มชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่ง
ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ,้ 
ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรปูรา่งแปลกตามากมาย จากนัน้น าทา่นชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก เกดิ
จากภเูขาไฟซึง่ยงัไมด่ับจงึกอ่ใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืด อนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่
ชัว่กลัป์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  
บา่ย 

น าท่านเดนิทางสูโ่ชวะชนิซงัปารค์ น าท่านน ัง่กระเชา้ชมววิสูภู่เขาไฟอุสุซงั (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่

อากาศเอือ้อ านวย) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.
1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที่เกดิจากการ
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 สัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู ่
ปัจจุบันอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 
จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกชมของซือ้ของฝาก หรอืทา่นสามารถชมแหลง่อนุรักษ์ หมสีนี า้ตาล (คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่เขา้ทา่นละ 850 เยน)  พันธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ 
และหมูเ่กาะคูรนิเท่านัน้ตืน่ตากับความน่ารักของนอ้งหม  ี ตัวเล็กทีม่อีาย ุตัง้แต่ 2 ขวบ จนถงึหมตีัวโตอาย ุ12 
ขวบ และประหลาดใจกับหมแีสนรูท้ี่ท าท่าทางตลกๆ อสิระใหท้่านบันทกึภาพตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ สวนฟูกดิะช ิซ ึง่มนี ้าพุธรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิี่เกดิจากการละลายของหมิะบนเขาโยเท 
กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000  ตันต่อวัน ซึง่เป็นน ้าแร่บรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟโดยตรง 
ไมผ่า่นกรรมวธิใีดๆ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทา่มกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอง่น ้าตก สะพานไม ้และสวน 
โดยมภีเูขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ทา่นสามารถรองน ้าแรธ่รรมชาตไิปดืม่ไดฟ้รีๆ  และบรเิวณรอบๆ ยงัมรีา้นคา้ให ้
ทา่นจับจา่ยซือ้ของกนัอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Kiroro Resort ต ัง้อยูท่ ี ่Tokiwa Akaigawa   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  
หลังอาหารใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตแิชอ่อนเซ็น เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะ
ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Kiroro Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 
 

 

วนัทีส่าม         โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– รา้นเป่าแกว้ - โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ                                                                                                                                       
                      มติชุยเอา้ทเ์ล็ท - ทานกุโิคจ ิ  เชา้,กลางวนั บฟุเฟ่ตข์าป ู3ชนดิ BBQ พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 เมืองท่าเล็กๆที่มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้นขายของอยู่
ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึ
การตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ่ ไดถู้กออกแบบ
เป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรั้บ
อทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเอง
และประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่ว
ชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรม
อนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่ง

วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอื
เล็กล าเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเกบ็ไวใ้นโกดงัทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญแ่ละขนสง่เขา้โกดัง ไดง้า่ยขึน้ 
ตกึเกา่เกบ็สนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้จงึถกูดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และ
พพิธิภัณฑ์ น าท่านเที่ยวชม ชมเครือ่งแกว้โอตารุ แหล่งท าเครือ่งแกว้ที่มี
ชือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของจนิตนาการ 
แหล่งเครือ่งแกว้ชือ่ดังของโอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่
ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น า
ทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรี
และบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC 
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 BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยีย่ม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกท ากล่องดนตรี
แบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั มบีรกิารน าเพลง
กล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านได ้
สมัผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่าน
เอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็ค
โกแลตที่มชี ือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้
ชอ็คโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ีค่อื  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่)  
พเิศษ บฟุเฟ่ตป์3ูชนดิ พรอ้ม BBQ  เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
บา่ย หลังอาหารน าท่านเดินทางไปช้อปป้ิงทีร่า้น ดวิตีฟ้ร ีJTC พบกับ

สนิคา้มากมายราคาพิเศษ อาทิ เช่น เครือ่งส าอาง ผลติภัณฑ์บ ารง
สุขภาพ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ครมีบ ารงผวิ เป็นตน้ จนสมควรแก่เวลา น า
ท่านไปชอ้ปป้ิง  มติซุยเอาทเ์ล็ท “Mitsui Outlet” เพลดิเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาท ิ
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 
และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,  HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืก
ซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-
80% ซึง่ภายในยงัมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

 หลงัจากเช็คอนิ อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัที่
ย่านทานุก ิโกจ  ิแหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายใน
แบง่เป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึ
รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กวา่ 200 รา้นคา้ (อสิระอาหาร
เทีย่งตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) รา้นดังๆ ถกุใจนักช ้

อปชาวไทย เชน่ Matsumoto Kiyoshi   Don Quijote : ดองกโิฮ
เตะ รา้น Brand Name มอืสอง  . Parco ท่านทีต่ามหากระเป๋า 
Bao Bao by Issey Miyake  หา้ง  Pivot  ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ติ
ราคาสดุคุม้อยา่ง GU เป็นตน้ (อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั) 

 ที่ พ ั ก : Daiwa Roynet Susukino /Apa Hotel Sapporo /Tmark City Hotel ห รื อ ร ะ ด ับ

ใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีส่ ี ่     ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  

  เชา้ 
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 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที5่) 
อสิระฟรเีดยเ์ต็มวันหรอืทา่นสามารถไปชมตลาดปลาโจไก  
น าทา่นเดนิทางไปตลาดขายสง่ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก 
(ไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งไกด์ในวนัแรกของการเดินทาง 
เนือ่งจากรถมทีีน่ ัง่กดั )   น าท่านเดนิทางไปชม ตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจ ิบะ เป็นตลาดที่คึกคักและ
มากมายไปดว้ยของฝาก ของดขีองซปัโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอก
ไกโด ทา่นสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ัง่ตรงมาจากทีต่า่งๆของออกไกโด 
และท่านสามารถซือ้อาหารทะเล และของฝากต่างๆไดท้ีน่ี่ โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จอยา่งดไีปสง่ทีโ่รงแรม
ของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เผือ่ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนได ้
เวลา น าท่านมาส่งทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร ์อสิระ ใหท้่านอสิระช ้

อปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยให ้ค าแนะน า
ในการเดนิทาง อาทเิชน่ 
ตกึท าเนียบรฐับาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่ น
แปลว่า อฐิสแีดง เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตล์นีโอ
บาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนยีบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู
เซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดง
หลังนี้ใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึง่ผูว้่าราชการ
คนแรกที่ไดท้ างานในตึกนี้คือ มจิโิตช ิอวิามูระ (Michitoshi Iwamura) 
แลว้ใชง้านตอ่เนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหมเ่ป็น
อาคารทันสมยัสงู 10 ชัน้ซ ึง่ตัง้อยูด่า้นหลังตกึ  
สวนโอโดร  ิเป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่
ย ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเทีย่วท ารายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะ
ทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและ
ทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้
ตั ้งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญี่ปุ่ น ออกแบบ
ดว้ยศลิปะแบบอเมรกิันเป็นทีรู่จั้กในฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง 
และเป็นทีส่นใจของนักท่องเที่ยว ทัง้ในและต่างประเทศแทบ
ทุกคนซึง่นาฬกิาบนหอยังคงเดนิอย่างเที่ยงตรง และมเีสยีง
ระฆงัในทกุชัว่โมง   
 อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซัปโปโร ตั ้งอยู่ต ิดกับสถานี เจอาร์ ซัปโปโร เป็  นทั ้ ง
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร มรีา้น 
BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มี
จดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับ ความ
สงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงาม
ทัง้กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทีวทีาวเวอรต์ัง้อยู่
กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูโินะ สอ่งสว่างทีจุ่ด
กลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มี
อยู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่าน ซูซูกโิน่ 
(ไมร่วมตั๋วขึ ้น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  
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 ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซซูกูโินะ เมอืงซัปโปโรโดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นยา่นทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคืนที่มกีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีัน ต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี้นอกจากนัน้ยังเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี ้
(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั)  

                      ที่ พ ัก : Daiwa Roynet Susukino /Apa Hotel Sapporo /Tmark City Hotel ห รือ ร ะด ับ

ใกลเ้คยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีห่า้           สนามบนิชโิตะเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ              เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 
    ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ  (โดยรถชตัเติล้บสัของโรงแรม) 
09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิAsia Atlantic Airlines (HB)  

เทีย่วบนิที ่HB 7905 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
15.55 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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 5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ทีน่ั่งมบีรกิารเฉพาะชัน้ปกต ิStandard Seat เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไม่เกนิ2ชิน้และน ้าหนัก
รวมกันไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
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 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
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