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Hokkaido – asahikawa 6D 4N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
HB 7904  23.05 – 07:55+1  

- - 

 
วนัที ่2 

 

โทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง  
สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ – ชอ้ปป้ิงถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์
 

 

-- / กลางวัน / -- 

 

ART ASAHIKAWA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 

 

ลานสกชีกิไิซ – มติซยุ เอา้ทเ์ลท – ซปัโปโร 
 

 

เชา้ / กลางวัน / -- 

 

TMARK CITY 
SAPPORO HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 

 

ศาลเจา้ซปัโปโร – โรงงานชอคโกแลต “อชิยิะ” 
โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

 

เชา้ / กลางวัน / ค า่ 

 

TMARK CITY 

SAPPORO HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์ AOB006 HOK  ASAHIKAWA 6D4N  MAR18-HB-W64 

 

วนัที ่5 

 
 

  อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั 
 

 

เชา้ / -- / -- 

 

TMARK CITY 
SAPPORO HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัที ่6 

 

ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
HB 7905  09:55 – 16:35 
 

 

เชา้ / -- / -- 
 

- 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – เมษายน 2561 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่

ทา่นละ 

 

เด็กทารก 

(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

1 24 – 29 มกราคม 2561 28,900 28,900 10,900 9,500 

2 25 – 30 มกราคม 2561 28,900 28,900 10,900 9,500 

3 31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 28,900 28,900 10,900 9,500 

4 01 – 06 กมุภาพนัธ ์2561 34,900 34,900 10,900 9,500 

5 14 – 19 กมุภาพนัธ ์2561 34,900 34,900 10,900 9,500 

6 15 – 20 กมุภาพนัธ ์2561 34,900 34,900 10,900 9,500 

7 21 – 26 กมุภาพนัธ ์2561 34,900 34,900 10,900 9,500 

8 22 – 27 กมุภาพนัธ ์2561 34,900 34,900 10,900 9,500 

9 28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2561 34,900 34,900 10,900 9,500 

10 01 – 06 มนีาคม 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

11 07 – 12 มนีาคม 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

12 08 – 13 มนีาคม 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

13 14 – 19 มนีาคม 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

14 15 – 20 มนีาคม 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

15 21 – 26 มนีาคม 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

16 22 – 27 มนีาคม 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

17 28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

18 29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2561 33,900 33,900 10,900 9,500 

19 04 – 09 เมษายน 2561     

20 05 – 10 เมษายน 2561     
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21 11 – 16 เมษายน 2561     

22 12 – 17 เมษายน 2561     

23 18 – 23 เมษายน 2561     

24 19 – 24 เมษายน 2561     

25 25 – 30 เมษายน 2561     

26 26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561     

 
 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข …. เคาน์เตอร ์.... โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 23.05 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines  เท่ียวบินท่ี HB 7904 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง – สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ 
    ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ – อิออน มอลล ์
    

 07.55 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืง

ซปัโปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไปดว้ยแม่น ้าล าธาร
หลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

  แลว้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บา้นทีร่วมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 รา้นไว้
ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน
ตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจนี และเปิดหมูบ่า้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพือ่
เผยแพร่อาหารทีเ่ป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะ
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บา้น
ยงัมศีนูยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้ร่กัมาขอพรเพือ่ใหช้วีติ
คูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในหมู่บา้นราเมง  
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 บ่าย น าทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัว์
อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัว์นานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่น  ๆ 
ไฮไลท์ ได้แก่  อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน ้ าของเหล่า
เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเลก็ทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมี
ข ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน      ใน
ส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกีย่วกบัสตัว์ป่าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน หมา
ป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากทัว่ทกุมุมโลก เชน่ หมขี ัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ 

 
 
 
 
 เยน็ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ

หลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเต็มไปด้วยรา้นคา้
ทัว่ไป หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนด์เนม และในฤดูรอ้นจะมี
แผงขายของสด ผกัผลไม้ และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่าง
คกึคกั ซึง่ถนนแหง่นี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างยา่นธุรกจิทาง
ฝัง่ตะวันออก กบัย่านร้านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝัง่
ตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี 1972 นับเป็นแหง่แรกของญีปุ่่ นที่
จดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และยงัมรีะบบท าความรอ้นทีพ่ืน้เพื่อไมใ่หน้ ้าแขง็จบัจนลื่นในช่วงฤดู
หนาวอกีดว้ย และทา่นสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนมายงั       อิ
ออน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่
ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 
ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์
ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 
เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืก
มากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์ 
   แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม ART ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์ AOB006 HOK  ASAHIKAWA 6D4N  MAR18-HB-W64 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง ลานสกีชิกิไซ – มิตซุย เอ้าทเ์ลท – ซปัโปโร 
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าคณะเดนิทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka)  เนินทีร่าบกวา้งใหญ่ ทีม่โีรลคุงและโรลจงั เป็น

หุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี้   
ท่านสามารถสนุกสนานกบัลานกจิกรรมที่มบีรกิารอยู่ที่นี่ 
ทัง้แบบ Snow Raft เรือยางขนาดใหญ่ที่สามารถนัง่เป็น
กลุ่ม หรอืเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาทีก่ าหนด และ
ยังมี Banana Boat ที่ล ากด้วยสโนวโมบิวที่ล ากซิก
แซกตามสนัเนิน สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลย
ทเีดยีว และ Sled ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ทีไ่หล่ลงจากเนิน
สูง โดยใช้ขาของผู้เล่นในการบังคับทิศทางความช้าเร็ว  
และยงัมกีจิกรรมหมิะต่าง ๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ  

  (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (Herb Hill Furano) 
  
 
 
 บ่าย น าท่านเดินทางไปยัง  MITSUI OUTLET PARK  เอ้าท์เลทซึ่งเปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 

เพยีบพรอ้มด้วยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจาก
ต่างประเทศ สนิค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์
กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทัว่ไป ประกอบด้วยแบ
รนดด์งัถงึ 130 แบรนด ์ ซึง่ในบรรดาแบรนดด์งัเหล่านี้ จะมถีงึ 
58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 
แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้
ภายในหา้งยงัมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ัง่ เช่นเดยีวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเตม็ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด
และนกัทอ่งเทีย่วจากต่างชาตไิดส้มัผสั  

 เยน็ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดั
โอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก   

 ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
   

  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม TMARK CITY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
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(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ” – โอตาร ุ
   พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเคร่ืองแก้ว – ซปัโปโร 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้วนันี้น าท่านไปยงั ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกาย

ชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันา
เกาะ ได้อญัเชญิเทพมาประทบัทัง้หมด 4 องค์ จากศาลเจา้มี
พื้นทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การ
ชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอ้น วนัที ่14-16 มถิุนายนของทกุปี 
จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซึ่ง
จะแหข่บวนไปตามถนน   

  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory)         
ท่านสามารถชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชื่อของเมอืง
ซปัโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ชอคโก
แลตขาวทีเ่ป็นทีน่ิยมทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิธิภณัฑช์อค
โกแลต ชมถ้วยชามที่ใช้ส าหรับใส่ชอคโกแลตที่มีความ
สวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และเหล่าของเล่นยอ้นยุคทีท่ าใหค้ณุ 
ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลากลบัไปใน
อดีตอกีครัง้  และแนะน าให้ท่านชมิชา หรอืกาแฟร้อนของที่นี่ พร้อมทัง้สัง่ขนมเค้กแสนอร่อยราด
ดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตลย์โุรป  

  (อิสระให้ท่านถ่ายรปูบริเวณด้านนอก ไม่รวมตัว๋ค่าเข้าชมภายใน) 
 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองโอตาร ุ เมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกี่ยวกบัการท าเครื่องแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตล์
รปูทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์   

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  (Japanese Hokke Set) 
 บ่าย น าทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารทุีไ่ดร้บัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคา

อาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ในปี 1923 ถอื
ว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย 
สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แล้วน าสนิคา้มาเกบ็ไว้
ภายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใช้และถมคลองครึง่หนึ่งท า
เป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนทีเ่หลอืไว้ครึง่หนึ่งกไ็ด้ท าการ
ปรบัปรงุเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรงุทางเดนิเลยีบ
คลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  
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  อสิระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว            
ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้อนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พื้นเมอืง
งานฝีมือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ 
เพลิดเพลินไปกับร้านขายกล่องดนตรี  ซึ่งมีกล่องดนตรี
ขนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลง
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของทา่นเอง  รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่
กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ  

  ที่ท่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO 
ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกนั
เลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซื้อของฝากเป็นอย่างด ี และยงัมี
อกีหนึ่งรา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากบัรา้นนี้ คอื ร้าน LeTAO  รา้น
ชสีเค้กแสนอร่อย  ด้วยบรรยากาศในร้านตกแต่งด้วยไม้ที่
แสนอบอุน่ ขบักล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ 

 เยน็ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู่เกาะฮอกไกโด  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของท่ีน่ีมีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวั
ใหญ่ ท่ีเรียงรายกนัอยู่บนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม TMARK CITY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง   อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั  (ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้) 
      

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านท่องเทีย่วเมืองซปัโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย 

ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ทัง้ทางรถไฟใต้ดินและ
รถประจ าทาง หรือจะช้อปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมืองซปัโปโร 
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สถานท่ีท่องเท่ียว - อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido 
Govt. Office Building) (ตึกอฐิแดง) เป็นตึกสไตล์นีโอบา
รอค มลีกัษณะพเิศษทีม่หีลงัคายอดแหลมและกรอบหน้าต่าง
เป็นเอกลกัษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบุกเบกิของฮอก
ไกโด ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของชาต ิ 

  - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอ
นาฬิกาทีด่ ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร มหีน้าปัด
นาฬกิาทัง้สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็นหอนาฬกิา
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีน่ักท่องเทีย่วทัว่โลก
รูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)  ซึ่ง
เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มี
ความยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อม
ขนาดใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอคอยส่งสญัญาณซปัโปโร 
SAPPORO TOWER ซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิวแบบพาโนรา
มาของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido Snow Festiva) ครัง้ที ่69 ประจ าปี 
2018  (จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่5-11 กุมภาพนัธ์) ซึ่งเป็นงาน
เทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ใหญ่ประจ าปีของเมอืงฮอกไกโดทีจ่ดั
ขึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดร้บั
ความสนใจจากผู้คนทัง้ในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
ซึง่แต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วแห่เขา้ชมงานอย่างลน้หลามโดย
ในปีล่าสดุมยีอดผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้
ยงัเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ นเลยกว็่าได้   
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สถานท่ีช้อปป้ิง อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 
ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคา
โครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดย
ไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่าน
กนิดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยร้านคา้และ
แวดล้อมไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด อนันี้แล้วแต่พี่
ชอบแล้วครบัว่าอยากทานอะไร  แต่ส าหรบัราเมน แนะน า
ต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลอืกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุป
รสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม TMARK CITY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 (6) วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 09.55 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airline   เท่ียวบินท่ี HB 7905 
 16.35 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************ฮอกไกโดจงั-HokkaidoAsahikawaFreeDay_HB6D4N 

 ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

ฤดูหนาวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

** ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์** 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจองทวัร ์เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนั 

1. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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2. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

4. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

5. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้ 

6. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯ

ไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

7. มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผู้

จดัก ากบัเท่านัน้ 

8. ผู้จดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ 

9. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งให้เป็น

แบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

10. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยว

และ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้

เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยูก่ ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง   
   
เง่ือนไขการให้บริการ และการจองทวัร ์
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 34 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อเชค็ว่ากรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทาง

ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3. การช าระค่าบรกิาร 
    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารการจองทวัร ์
    3.2 กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนออกเดินทาง  พรอ้มค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบั  1,500.- บาท/ท่าน/ทริป 
4. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรแ์ละช าระเงนิค่าจองแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ, เลื่อน หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และถ้า

หากในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศตามทีร่ะบุไว้
ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ น าทศันาจรตามรายการทีร่ะบุ 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 
- ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวี
ซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
- ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500.- บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ทอ้งเครื่องบนิ คอื 23 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
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➢ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตให้น าขึน้เครื่องได้ ต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมขีนาด

กระเป๋าความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  

➢ กรณีที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนกั

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

➢ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั     

ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง      

เพื่อยืนยนัการมีคณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) 

3. ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ จดัการให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูค้า และทางบริษทัฯ 
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