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HB81  : Hokkaido ซปัโปโร โอตาร ุโนโบรเิบทส ึคโิรโระ  5วนั 3คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ทวัรค์ณุภาพสุดคุม้!! โนโบรเิบทส ึจโิกกุดาน ิภูเขาไฟโชวะชินซงั น ัง่กระเช้าขึน้ภูเขาอุสุซงั  
โอตารุ คลองโอตารุ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเป่าแกว้  ฟูกดิะชิ (Fukidashi Park) ซปัโปโร  

โรงงานช็อคโกแลต ท าเนยีบรฐับาลเกา่ หอนาฬกิา  ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ ตลาดปลาโจไก  มติซุยเอาท์เล็ท 

***พกัคโิรโระ รสีอรท์ออนเซ็น 1คนื ซปัโปโร 2คนื *** 
*ฟรบีรกิาร Wifi on bus*อาบน า้แร ่แช่ออนเซ็น *อสิระฟรเีดย์1วนั** 

ทานเมนูพเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ + BBQ และเคร ือ่งด ืม่ เบยีร ์ไวน ์ไม่อ ัน้!!! 

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

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 2 - 6 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ่ ) 

พกัเดีย่วเพิม่ หมายเหตุ 

4-8 ก.ย. 29,900  

 

 

7,500 ปิดกรุ๊ป 

11-15 ก.ย. 29,900 7,500 ปิดกรุ๊ป 

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       กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

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

 ** เคานเ์ตอร์สายการบนิอาจม ีการเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ที่จะแจง้ในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดินทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอร์เชค็อนิไดท้ี ่ บอร์ดแสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.05 น.  ออกเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน Asia Atlantic 

Airlines เท ีย่วบนิที ่HB 7904 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง) 

วนัทีส่อง     สนามบนิชโิตเสะ – โนโบรเิบทสึ – จโิกกุดาน ิ– น ัง่กระเชา้สู่เขาอุสุ - ภูเขาไฟโชวะชนิซงั   
                   ฟารม์หมสีีน า้ตาล(ไมร่วมคา่เขา้) – สวนฟูกดิะช ิ- คโิรโระ รสีอรท์ ออนเซ็น    กลางวนั,เย็น 

 
07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินวิชโิตเสะท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลา

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมงกรุณาปรบันาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวก
เรื่องการนดัหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับ
กระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิส่วนตัว ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาต
ใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษจบัและปรบั  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทสึ เมอืงตากอากาศที่มชีือ่เสยีงแห่งหนึ่ง
ของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิ ี่งดงามไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ,้ 
ทะเลสาบ, หนองบงึและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนัน้น าท่านชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบเขานรก เก ิด
จากภูเขาไฟซึง่ยังไม่ดับจงึก่อใหเ้กดิน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิ ียั่งคงอยู่
ช่ัวกัลป์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

บา่ย 

น าท่านเดนิทางสู่โชวะชนิซงัปารค์ น าท่านน ั่งกระเชา้ชมววิสูภู่เขาไฟอุสุซงั (Mt. Usuzan) (ในกรณีท ี่
อากาศเอือ้อ านวย) ชมภูเขาไฟโชวะชนิซงั ภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.
1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท ี่เกดิจากการ
ส่ันสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็น
ภูเขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแล
ของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติ

แ ห่ ง
พิเศษ 
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พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกชมของซือ้ของฝาก หรอืท่านสามารถชมแหล่งอนุรักษ์ 
หมสีีน า้ตาล (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เข้าทา่นละ 850 เยน)  พันธุห์มที ีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ซึง่จะพบเฉพาะใน
เกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน้ตืน่ตากับความน่ารักของนอ้งหมี  ตัวเล็กทีม่อีายุ ตัง้แต่ 2 
ขวบ จนถงึหมตัีวโตอายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมแีสนรูท้ ีท่ าท่าทางตลกๆ อสิระใหท้่านบันทกึภาพตาม
อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนฟูกดิะช ิซึง่ม ีน ้าพุธรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิ ีเ่กดิจากการละลาย
ของหมิะบนเขาโยเท ก่อใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000  ตันต่อวัน ซึง่เป็นน ้าแร่บรสุิทธิ์
จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวธิใีดๆ ใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางธรรมชาตทิ ีส่งบและสวยงามของแอ่ง
น ้าตก สะพานไม ้และสวน โดยมภูีเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ท่านสามารถรองน ้าแร่ธรรมชาตไิปดืม่ไดฟ้รีๆ  และ
บรเิวณรอบๆ ยังมรีา้นคา้ใหท้่านจับจ่ายซื้อของกันอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ี่พกั Kiroro Resort 
ต ัง้อยูท่ ี ่Tokiwa Akaigawa   

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่)  

หลังอาหารใหท้่านไดผ่้อนคลายกับการแชน่ า้แรธ่รรมชาตแิชอ่อนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้และจะ
ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและยังช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย  
ทีพ่กั: Kiroro Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม         โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี– รา้นเป่าแกว้ - โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ                                                                                                                                       
                      มติชุยเอ้าทเ์ล็ท - ทานุกโิคจ ิ  เชา้,กลางวนั บุฟเฟ่ตข์าปู 3ชนดิ BBQ พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรืองในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย
ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงท่าเล็กๆที่ม ี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้นขายของอยู่
ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึง
การตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ ไดถู้กออกแบบ
เป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได รั้บ
อทิธพิลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่นเอง
และประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าท่านเทีย่ว
ชม คลองสายวฒันธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แห่ง

วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทียั่งคงความเป็นญีปุ่่นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รอื
เล็กล าเลยีงสนิคา้จากท่าเรอืเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอ่ยู่ตามรมิคลอง เมือ่วทิยาการ
เจรญิกา้วหนา้เรอืใหญ่จงึเปลีย่นไปเขา้ท่าท ีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดัง ไดง่้ายขึน้ 
ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี ้จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และ
พิพิธภัณฑ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่งแก้วโอตารุ แหล่งท าเครื่องแกว้ที่ม ี
ชือ่เสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสัีนดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ 
แหล่งเครือ่งแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมเีครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชื่น
ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชีือ่เสยีงในดา้นการท าเครือ่งแกว้ต่างๆ จากนัน้น า
ท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสยีงดนตรี
และบทกว ีท ี่แสนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตร ี(MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึท่านยัง
สามารถเลือกท ากล่องดนตรแีบบทีท่่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลอืกกล่องใส่ 
ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่นและ
เพลงสากลมาอัดเป็นซดีีโปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ใหท้่านได ้
สัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที่
ท่านชืน่ชอบดว้ยตัวท่านเอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ซปัโปโร 
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ระหวางทางน าท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่น ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลยุ์โรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดของทีน่ ีค่อื  ให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที4่)  

พเิศษ บุฟเฟ่ตปู์3ชนดิ พรอ้ม BBQ  เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย หลังอาหารน าท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่ร ้าน ดิวตี้ฟร ี JTC พบกับ

สนิคา้มากมายราคาพิเศษ อาทิ เช่น เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์บ ารง
สุขภาพ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ครมีบ ารงผวิ เป็นตน้ จนสมควรแก่เวลา น า
ท่านไปชอ้ปป้ิง  มติซุยเอาทเ์ล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลนิกับ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดดั์งระดับโลก และแบรนด์ญีปุ่่น อาท ิ
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ 
และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS,  HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืก
ซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมายในราคาลด 30-
80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ จนสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั  

 หลงัจากเช็คอิน อิสระใหท้า่นทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัที่
ย ่านทานุกิโกจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายใน
แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถึง
รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ (อสิระอาหาร
เทีย่งตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) รา้นดังๆ ถุกใจนักช ้

อปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi   Don Quijote : ดองกโิฮ
เตะ ร้าน Brand Name มือสอง  . Parco ท่านทีต่ามหากระเป๋า 
Bao Bao by Issey Miyake  หา้ง  Pivot  ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรอืแบรนดฮ์ ิต
ราคาสุดคุม้อย่าง GU เป็นตน้ (อาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั) 

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

ใกล้เคยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัทีส่ี่      ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถ อิสระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  
  เชา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที5่) 
อสิระฟรเีดย์เต็มวันหรอืท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไก  
น าท่านเดนิทางไปตลาดขายส่ง มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจไก 
(ไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาแจ้งไกด์ในวนัแรกของการเดินทาง 
เนือ่งจากรถมีทีน่ ัง่กดั )   น าท่านเดนิทางไปชม ตลาดอาหารทะเลที่
ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็นตลาดที่คึกคักและ
มากมายไปดว้ยของฝาก ของดขีองซัปโปโรและผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอก
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ไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไม่แพง ทีส่ั่งตรงมาจากทีต่่างๆของออกไกโด 
และท่านสามารถซือ้อาหารทะเล และของฝากต่างๆไดท้ ีน่ ี ่โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จอย่างดไีปส่งทีโ่รงแรม
ของเชา้วันเดนิทางกลับ (อิสระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เผือ่ใหท้า่นเลือกชมิอาหารทะเลสดๆ)  จนได ้
เวลา น าท่านมาส่งที่โรงแรมและหรอื JR ทาวน์เวอร ์อสิระ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่
ท่องเท ีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยให ้ค าแนะน าในการเดนิทาง อาทเิช่น 
ตกึท าเนยีบรฐับาลเกา่ หรอื อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่่นแปลว่า อฐิสแีดง เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ.
2416 เป็นอาคารในสไตล์นโีอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู
เซตส ์สหรัฐอเมรกิา โดยใชอ้ฐิไปจ านวนมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น ตกึแดงหลังนีใ้ชเ้ป็นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโด
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2429 ซึ่งผูว่้าราชการคนแรกที่ไดท้ างานในตกึนีค้อื ม ิจโิตช ิอ ิวามูระ (Michitoshi Iwamura) 
แลว้ใชง้านต่อเนือ่งยาวนานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้ซึง่ตัง้อยู่
ดา้นหลังตกึ  
สวนโอโดร ิเป็นสวนทีไ่ดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเทีย่วท า
รายไดใ้หแ้ก่ฮอกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดูดนักท่องเท ีย่วจากญีปุ่่น
และทั่วโลกไดม้ากกว่า 2 ลา้นคน  
หอนาฬกิาซปัโปโระ เป็นสถานทีท่่องเท ีย่วซึง่เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้อยู่ในเขตจูโอ เมอืงซัปโปะโระ 
เมืองใหญ่ที่สุดของจังห วัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของ
ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบดว้ยศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รูจั้กใน
ฐานะสัญลักษณ์ของเมอืง และเป็นทีส่นใจของนักท่องเท ีย่ว 
ทัง้ในและต่างประเทศแทบทุกคนซึง่นาฬิกาบนหอยังคงเดิน
อย่างเท ีย่งตรง และมเีสยีงระฆังในทุกช่ัวโมง   
 อาคารเจอารท์าวเวอร(์JR TOWER) เป็นตกึทีสู่งท ีสุ่ดใน
ซัปโปโร ตั้งอ ยู่ ติดกั บสถานีเจอาร์ ซั ปโปโร เป็  นทั ้ ง
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนย์อาหาร มรีา้น 
BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิล็คทรอนคิส์,รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช่ัน
วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง อาคาร JR 
TOWER มจุีดชมววิตัง้อยู่ท ีชั่น้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่
ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได ้
กวา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีี
ทาวเวอรตั์ง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่านซูซูกโินะ 
ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ท ีชั่น้ 10 เป็ น ศูนย์รวม
รา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนใน
ย่าน ซูซูกโิน่ (ไม่รวมต๋ัวขึ ้น จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  
ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบริเวณรอบๆ สถานรีถไฟใตด้ินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโรโดยอยู่ถัดลง มาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็ นย่านทีค่กึคักและม ีชวีติชวีาทีสุ่ดของซัปโปโร โดยเฉพาะ
ในยามค ่าคนืท ี่มกีารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสัีน ต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนีน้อกจากนัน้ยังเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยามราตรต่ีางๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถาน
อาบอบนวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเท ีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี ้
(อาหารเทีย่งและเย็นอิสระตามอธัยาศยั)  

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

ใกล้เคยีงกนั 
 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
วนัทีห่า้           สนามบนิชโิตะเสะ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ              เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

    ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ  (โดยรถชตัเติล้บสัของโรงแรม) 
09.55 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิAsia Atlantic Airlines (HB)  
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เท ีย่วบนิที ่HB 7905 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
15.55 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงขึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้ 
- หรอืส่งจอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิ ัทฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืช าระ 20 วันก่อนออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงิน
มัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ท ีน่ั่งมบีรกิารเฉพาะชัน้ปกต ิStandard Seat เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบุได ้
2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละไม่เกนิ2ชิน้และน ้าหนัก
รวมกันไม่เกนิ 23 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไม่รวมประกันสุขภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
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4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ  
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
 
 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครั้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
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11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ช่ัวโมง อาทเิช่น เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเท ีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ  ในระห ว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท  ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองให ล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่ม ีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


