
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11143 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

วนัที ่1 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้นเตอร ์D 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45 – 08:30+1 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

- 

วนัที ่2 
ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมน 
สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ – ชอ้ปป้ิงถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์

-- / กลางวนั / -- 
ART ASAHIKAWA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
สนกุสนานหมิะลานสกชีกิไิซ (สระน า้อะโออเิคะ) – โอตาร ุ
คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ซปัโปโร 

เชา้ / -- / ค า่ 
Buffet Nanda 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ***** อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั ***** เชา้ / -- / -- 
TOKYU REI 

SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

- 

 
 

 
 
 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – เมษายน 2562 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 

เด็กทารก 

(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

16 – 20 มกราคม 2562 38,900 38,900 10,900 12,500 

23 – 27 มกราคม 2562 38,900 38,900 10,900 12,500 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 40,900 40,900 10,900 12,500 

01 – 05 มนีาคม 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

07 – 11 มนีาคม 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

14 – 18 มนีาคม 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

21 – 25 มนีาคม 2562 39,900 39,900 10,900 12,500 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

04 – 08 เมษายน 2562 42,900 42,900 10,900 12,500 

14 – 18 เมษายน 2562 45,900 45,900 10,900 12,500 

17 – 21 เมษายน 2562 41,900 41,900 10,900 12,500 

 
 

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

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 
 

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

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

โปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไปดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสาย
และลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

   แล้วน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 ร้านไว้
ภายในหมูบ่า้นแหง่นี้ ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิด
ของจีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึ้นในปี  1996 เพื่อเผยแพร่
อาหารทีเ่ป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ในวงกว้าง นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บ้านยงัมศีูนย์การค้า 
และศาลเจา้เพื่อใหคู้่รกัมาขอพรเพื่อใหช้วีติคู่รอ้นแรงเหมอืนน ้า
ซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในหมู่บา้นราเมน  
 บ่าย น าท่านชม สวนสตัว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็น

สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ 
กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมได้เขา้
ชมสตัว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่
เหมอืนสวนสตัว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเลก็ทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมี ขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชม
จะมองเหน็ได้อย่างชดัเจน ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกีย่วกบัสตัว์ป่าพื้นเมอืงของฮอกไกโด เช่น 
กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากทัว่ทกุมมุโลก เชน่ หมขี ัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ 

 เยน็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ
หลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดรูอ้นจะมแีผงขายของ
สด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึง่ถนนแห่ง
นี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่าน
ร้านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝัง่ตะวันตก เริ่มเปิดตัง้แต่ปี 
1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นทีจ่ดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบ
ถาวร และยงัมรีะบบท าความรอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ ้าแขง็จบัจนลื่นในชว่งฤดหูนาวอกีดว้ย  

   และท่านสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนมายงั อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยั
สไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้
ยงัมรีา้นเสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ี
ใหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง ลานสกีชิกิไซ (สระน ้าอะโออิเคะ) – เมืองท่าโอตาร ุ– ซปัโปโร 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าคณะเดนิทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินทีร่าบกวา้งใหญ่ ทีม่โีรลคุงและโรลจงั เป็นหุ่น

ฟา งขน าด ใหญ่  ซึ่ ง เ ป็ น สัญลักษ ณ์ขอ ง ล านสกีแห่ ง นี้   
ท่านสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริการอยู่ที่นี่  
ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถนัง่เป็นกลุ่ม 
หรือเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่ก าหนด และยังม ี
Banana Boat ทีล่ากดว้ยสโนวโมบวิทีล่ากซกิแซกตามสนัเนิน 
สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลยทีเดียวและ Sled 
ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ทีไ่หล่ลงจากเนินสงู โดยใชข้าของผูเ้ล่น
ในการบังคบัทศิทางความช้าเร็วและยงัมีกจิกรรมหมิะต่าง ๆ 
เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ  

  โดยลานสกแีหง่นี้จะเปิดใหบ้รกิารจนถงึเดอืนมนีาคมของทกุปี 
  (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
   

 หมายเหตุ :  หากท่านเดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน ทางบริษัทฯ จะขอปรบัเปลีย่นโปรแกรม
ท่องเทีย่วจากลานสกีชิกิไซ เป็นเทีย่วชมสระน ้ าอะโออิเคะ (Aoiike) เนือ่งจากหิมะเริม่ละลายตาม
อณุหภมิูทีสู่งขึ้น  

   



 

  น าท่านชม สระน ้ าอะโออิเคะ (Aoiike) หรือสระน ้ าสีฟ้า (Blue Pond) ตัง้อยู่ฝัง่ซ้ายของแม่น ้า 
Bieigawa ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ของเมอืงบเิอะ นอกเมอืง
น ้าพุรอ้นชโิรกาเนะ (Shirogane Onsen) ห่างจากเทอืกเขา 
Tokachi ประมาณ 2.5 กโิลเมตร ตัง้ชื่อตามสขีองน ้าทีเ่กดิจาก
แร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกัน้เขื่อนเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมื่อปี 1988 ไหล
เขา้สูเ่มอืงนัน่เอง  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 และยงัเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่ วกบัการท าเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 บ่าย น าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ด้รบัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคา

อาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 ถือว่า
เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้
จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็ไวภ้ายในโกดงั 
แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 
17 ส่วนที่เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ท าการปรบัปรุงเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระ
ใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมืองโอตารุตามอัธยาศัย ชม 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง
ดนตรีและเครื่องแก้วอนังดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัรา้นขาย
กล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ทา่นสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง  รา้นขายเครื่องแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไป
จนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดใหม ่
ให้อร่อยจนลืมอ้วนกนัเลย และ ร้าน LeTAO  ร้านชสีเค้กแสนอร่อย ถอืเป็นขนมของฝากขึ้นชื่อของ
เกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว   

 เยน็ น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกจิ 
และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดัโอลมิปิคฤดู
หนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก   

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
กค็ือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือกด้วยกนั 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่ ทีเ่รียงรายกนั
บนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 



 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   อิสระตามอธัยาศยัตลอดทัง้วนั  (ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์สริมได้) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  อิสระให้ท่านท่องเทีย่วเมืองซปัโปโรตลอดทัง้วนั ซึง่มีสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย ตาม

รายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ทัง้ทางรถไฟและรถประจ าทาง 
หรือจะช้อปป้ิงตามย่านต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมืองซปัโปโร 

   

สถานท่ีท่องเท่ียว - อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido 
Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตล์นีโอบารอค 
มลีักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหน้าต่างเป็น
เอกลกัษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยี์การบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

   - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิา
ที่ด ารงอยู่ในฐานะสญัลักษณ์ของซัปโปโร อดีตท าหน้าที่เป็น
วิทยาการเกษตร มีหน้าปัดนาฬิกาทัง้สี่ด้านที่ท าจากอเมริกา 
ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็น
สถานทีน่กัทอ่งเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

    - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึง่เป็น
สวนหยอ่มขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโรมคีวามยามถงึ 
1.5 กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงั
เป็นทีต่ัง้ของหอคอยส่งสญัญาณซปัโปโร SAPPORO TOWER 
ซึ่งสามารถขึ้นไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโร ได้
แบบสดุลกูหลูกูตา ถอืเป็นมมุมองมงุสงูทีส่ดุในเมอืงซปัโปโร 

   ซึ่งบริเวณนี้ ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido 
Snow Festiva) ครัง้ที ่70 ประจ าปี 2019  (จดัขึน้ในระหว่าง
วนัที ่5-11 กุมภาพนัธ์) ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ใหญ่
ประจ าปีของเกาะฮอกไกโด ทีจ่ดัขึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ของ
ทกุปี และไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว 

  - ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด 
สรา้งขึน้ในปี 1871 ยคุเริม่พฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทบั
ทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ใน
ฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอ้น วนัที ่
14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival 
หรอื Sapporo Matsuri  

 

สถานท่ีช้อปป้ิง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเกา่แก่
ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอด
ยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจ
กลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบั
ทกุสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไป
ดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  



 

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด อนันี้แล้วแต่พีช่อบแล้วครบั
ว่าอยากทานอะไร แต่ส าหรบัราเมน แนะน า 

  ต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้ าซุป
รสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB000_Sapporo-Asahikawa(Freeday)_5D3N_TG 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์

 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร ์หากไม่มกีาร
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 



 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมในการให้บรกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 


