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วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เดก็ พกัเด่ียว 
25 ก.พ.-01 มี.ค.61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 
26 ก.พ.-02 มี.ค.61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 
04-08 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
05-09 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
11-15 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
12-16 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
18-22 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
19-23 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
25-29 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
26-30 มี.ค.61 32,900.- 32,900.- 8,900.- 
01-05 เม.ย. 61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 
02-06 เม.ย. 61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 
08-12 เม.ย. 61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 
09-13 เม.ย. 61 36,900.- 36,900.- 8,900.- 
15-19 เม.ย. 61 36,900.- 36,900.- 8,900.- 
16-20 เม.ย. 61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 
22-26 เม.ย. 61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 
23-27 เม.ย. 61 34,900.- 34,900.- 8,900.- 

29 เม.ย.-03 พ.ค. 61 38,900.- 38,900.- 8,900.- 
30 เม.ย.-04 พ.ค. 61 38,900.- 38,900.- 8,900.- 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพ-สนามบินสวุรรณภมิู 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภมิูเคาน์เตอร์
สายการบิน Asia Atlantic Airlines พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวก 

23.05 น. ออกเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines เทีย่วบนิที่ HB7904 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 *บริการอาหารร้อน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

 
 



 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 2 ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บา้นราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ-ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ 
    อิออนมอลล ์

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ น เรว็กว่า
เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  ***ส าคญั
มาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั *** 
น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืงซปั
โปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไปดว้ยแม่น ้าล าธารหลาย
สายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีสุ่ดของญีปุ่่ น แลว้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านรา
เมง เป็นหมู่บา้นทีร่วมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 รา้นไว้
ภายในหมู่บ้านแห่งนี้  ซึ่งมปีระวตัิความเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่
หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมีห่ลายชนิดของ
จนี และเปิดหมูบ่า้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารทีเ่ป็น
ความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง 
นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บ้านยงัมศีูนย์การค้า และศาลเจ้า
เพื่อใหคู้่รกัมาขอพรเพื่อใหช้วีติคู่รอ้นแรงเหมอืนน ้าซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง 



 
 
 
 
 
 

น าท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัว์ทีม่ชีื่อเสยีงในแถบรอบนอกของ
เมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจาก
หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ที่ไม่เหมอืนสวนสตัว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท ์ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระ
ว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลาง
ของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 
ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกบัสตัว์ป่าพื้นเมอืงของฮอก
ไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า และสตัว์อื่น ๆ จากทัว่
ทุกมมุโลก เช่น หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ อสิระใหท้่านช้
อปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa 
Dori) เป็นถนนคนเดนิหลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป หา้งสรรพสนิคา้ 
รา้นแบรนดเ์นม และในฤดูรอ้นจะมแีผงขายของสด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึง่
ถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก 
กบัย่านรา้นอาหาร และคลบั บาร ์ทางฝัง่ตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แต่
ปี 1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นที่จดัให้เป็นถนนคนเดนิแบบ
ถาวร และยงัมรีะบบท าความรอ้นทีพ่ืน้เพื่อไม่ใหน้ ้าแขง็จบัจนลื่น
ในช่วงฤดหูนาวอกีดว้ย และท่านสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนมายงั อิ
ออนมอลล์ (Aeon Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 
150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่
มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ส่วนรา้นอาหารก็
มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหารบรกิาร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออนมอลล ์
 พกัที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดบัเดยีวกนั 
  

วนัท่ี 3 ลานสกีชิกิไซ-โอตาร-ุพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-JTC DUTY FREE-ซปัโปโร 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบ
กว้างใหญ่ที่มีโรลคุงและโรลจงั เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี้  ท่านสามารถสนุกสนานกับลาน
กจิกรรมทีม่บีรกิารอยู่ทีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ที่
สามารถนัง่เป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่
ก าหนด และยงัม ีBanana Boat ทีล่ากด้วยสโนวโมบวิที่ลากซกิ



 
 
 
 
 
 

แซกตามสนัเนิน สรา้งความสนุกสนานตื่นเต้นไดม้ากเลยทเีดยีว และ Sled ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ที่
ไหล่ลงจากเนินสงู โดยใชข้าของผูเ้ล่นในการบงัคบัทศิทางความชา้เรว็ และยงัมกีจิกรรมหมิะต่างๆ เช่น 
ขบัรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไมร่วมอุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุที่ได้รบัความ
นิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอ
ตารุสรา้งเสรจ็ในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใช้
เป็นเส้นทางขนถ่าย สินค้าจากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แล้วน า
สินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และถมคลอง
ครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลอืไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ท า
การปรบัปรงุเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรุงทางเดนิเลยีบคลอง
ด้วยอิฐสแีดง อิสระให้ท่านรูปเป็นที่ระลกึ จากนัน้อิสระให้ท่านเดนิ
เล่นชมเมอืงโอตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและ
เครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแก้วอนังดงามและหา
ยากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงาน
ฝีมอืต่าง ๆ อาทเิช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แก้ว โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกบั
รา้นขายกล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ 
ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง รา้นขายเครื่องแก้ว ทีม่ตี ัง้แต่กระดิง่แก้วอนัจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม
อบต่างๆ ที่ท่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO 
ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้ร่อยจนลมือ้วนกนัเลยทเีดยีว 
และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี และยงัมอีกีหนึ่งรา้นทีท่่านต้อง
มีเวลากับร้านนี้  คือร้าน LeTAO  ร้านชีสเค้กแสนอร่อย  ด้วย
บรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุ่น ขบักล่อมดว้ยเพลงสากล
แบบมวิสคิบ๊อกซ์ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมอืงหลวงของ
เกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึ่งเปรยีบเสมอืน
ประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดัโอลมิปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นอย่าง
มาก น าท่านสู่ JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษต่ีางๆ ตามอธัยาศยั   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร NANDA 
 บรกิารท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซฟู้ีดจากทะเลสดๆ นานาชนิด 

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซแีลนด์ หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์
นัน่ก็คอื ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีน่ีม่ใีห้เลอืกด้วยกนั 3 ชนิด 



 
 
 
 
 
 

ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหมิะ และปูขนตวัใหญ่ ทีเ่รยีงรายกนัอยู่บนเคาน์เตอรใ์ห้คุณเลอืกได้แบบ
ไม่อัน้ 
พกัที ่La’GENT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 4 อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ ฟารค์-ตลาดปลาโจไก-ซปัโปโรโดม 
    มิตซุย เอ้าทเ์ลท-ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม- อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. 

Office Building) (ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มี
ลกัษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหน้าต่างเป็น
เอกลกัษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์ารบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจบุนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

  - หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิา
ทีด่ ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร มีหน้าปัดนาฬิกาทัง้
สีด่า้นทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวทัว่โลกรู้จกั และนิยม
ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade)  ซึ่ง
เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร มคีวาม
ยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหย่อมขนาด
ใหญ่ และยงัเป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสญัญาณซปัโปโร SAP-
PORO TOWER ซึ่งสามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามาของ
เมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido 
Snow Festiva) ครัง้ที ่69 ประจ าปี 2018  (จดัขึน้ในระหว่าง
วนัที ่5-11 กุมภาพนัธ)์ ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดหูนาวสุดยิง่ใหญ่



 
 
 
 
 
 

ประจ าปีของเมอืงฮอกไกโดทีจ่ดัขึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี เป็นงานเทศกาลที่ไดร้บัความ
สนใจจากผูค้นทัง้ในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ซึง่แต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วแห่เขา้ชมงานอย่าง
ล้นหลามโดยในปีล่าสุดมยีอดผู้เขา้ร่วมงานถงึ 2 ล้านคนเลยทเีดยีว อกีทัง้ยงัเป็นกจิกรรมที่ได้รบั
ความนิยมมากทีสุ่ดของชาวญีปุ่่ นเลยกว็่าได ้  

  - ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ย
รา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็กขึน้
ไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ของเมอืง รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ป ูหอยเม่น
ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่น ๆ 
ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล 
ราคากเ็หมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อคอื  Donburi 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (Japanese Hokkei Set) 
น าท่านเดนิทางสู่ ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็น
สนามกฬีาในรม่ขนาดยกัษ์ สามารถจุผูช้มไดม้ากถงึ 80,000 
คน เปิดใช้เมื่อปี 2001 ปัจจุบนัใช้เป็นสนามส าหรบัฝึกซ้อม 
ทมีเบสบอล Hokkaido Nippon-Ham Fighters และทมี
ฟุตบอล Condasole Sapporo ซึง่เมสซีเ่จ (ชนาธปิ สรงกระ
สนิธ)์ กองกลางทมีชาตไิทย ก็เล่นให้กบัทมีคอนซาโดเลซปั
โปโร แห่งนี้ด้วยเช่นกนั ถ้าพูดถึงความทนัสมยัของสนาม
แห่งนี้ ตวัสนามสามารถสลบัชนิดของพืน้ไดร้ะหว่างพืน้หญ้า
จรงิและพืน้หญ้าเทยีม ใช้เวลาสลบัพื้นที่ประมาณ 5 ชัว่โมง
เท่านัน้ และยงัเป็นที่ใช้จดันิทรรศการ หรอืคอนเสริ์ตต่างๆ 
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยงัมจีุดชมววิ ที่ท าเป็นท่อยื่นออกมา 
สามารถมองเห็นเมอืงซัปโปโรได้ที่ความสูง 53 เมตร น า
คณะเดนิทางไปยงั  MITSUI OUTLET PARK เอ้าทเ์ลทซึง่
เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจาก
ต่างประเทศ สนิค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและสนิค้า
ทัว่ไป ประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 130 แบรนด์ ซึง่ในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่านี้ จะมถีงึ 58 แบรนด์ที่
เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น 
นอกจากนี้ภายในหา้งยงัมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 
ทีน่ัง่ เช่นเดยีวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็น
พื้นที่ที่มสีนิค้าท้องถิน่และสนิค้าจากฟาร์ม เอาท์เลทที่นี่จงึ
เต็มไปด้วยสรรพสิง่ให้ชาวฮอกไกโดและนักท่องเที่ยวจาก
ต่างชาตไิดส้มัผสั อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกิโค



 
 
 
 
 
 

จิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไก
โด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งที่รองรบัทุกสภาพอากาศ จงึ
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เต็มไปด้วยความ
คกึคกัมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที่ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
เมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยร้านค้าและแวดล้อมไปด้วยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรบัราเมน 
แนะน าต้องไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้
ชนิดเสน้ราเมนน ้าซุปรสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

ค า่     อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
    พกัที ่La’GENT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท่ี 5 ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมิู 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
09.55 น. ออกเดนิทางจากเมืองซปัโปโร กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines เที่ยวบนิที ่

HB7905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 
 *บริการอาหารร้อน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

************************* 
โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

**ราคาทวัรข้์างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหน้าทวัร ์
ท่านละ 1,500 บาท(ขออนุญาติเกบ็ทริปท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 ค่าทีพ่กัหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 

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

 ค่าอาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 ค่ารถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือรายการทวัร ์ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั) 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั) 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง  
 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิในภายหลงั 
 ค่าทิปคนขบัรถ 1,500 บาทต่อทิป (ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 
   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรณุาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัร์

ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษิทัต้องส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เครื่องบนิ มฉิะนัน้
จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทีต่้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านตดิต่อเจา้หน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ รวมถงึการล่าช้า
ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีู้ต้องการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สูงอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 
 
 
 
 
 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดนิทางได้ตาม

ก าหนดของแต่ละสายการบนิก่อนการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 30 ท่าน 

ในกรณนีี้บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้้าตอ้งการ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ

ไม่รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบตัเิหตุ
สุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการห้ามของเจา้หน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
 
 


