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           ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด 
 

อาซาฮีคาว่า ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงที่หมู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของ
สตัว์เมอืงหนาวที่ สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่
อิออน มอลล์, เขา้ชมกระบวนการท าสาเกที่พิพิธภณัฑ์สาเกโอโตโก
ยาม่า 

ทาคิโนะอเุอะ  ชมความงามของทุ่งชิบะซากรุะหรือดอกพิงคม์อส ทีบ่านปกคลุม 
ทัว่เนินเขา 

คามิยเุบทสึ  ชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าหน่ึงลา้นสองแสนตน้ 
ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัราคาโดนใจทีมิ่ตซุย เอาทเ์ลท็ ปารค์,  

ช้อปป้ิง ย่านทานูกิและซู ซู กิ โ น่  เพลินตากับสินค้ามากมาย
หลากหลายชนิดและชอ้ปป้ิงร้านสินค้าปลอดภาษี, ชมสถาปตัยกรรม
อนัสวยงามของ อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ที่รู้จ ักกันในนามว่า
ท าเนียบอฐิแดง 
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กาํหนดวนัเดินทาง 9-13 / 11-15 / 18-22 พฤษภาคม 2561 

วนัแรก                        สนามบินดอนเมือง 

21.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง 
และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.55น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์
เอเชีย เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ620 

 

วนัท่ีสอง                   สนามบินชินชิโตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บา้นราเมง็ >>  
                                  สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า >> พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกยาม่า 
 
 
 
 
 

 
08.40น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจาก

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศลุกากรแล้ว นําท่านออก
เดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ามโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดบนเกาะฮอกไก
โดฝ ัง่ตะวนัตก เพื่อนําท่านเขา้ชมหมู่บ้านราเมง็ หมู่บา้นทีไ่ดร้วบรวมเอารา้น
ราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อ
ปีค.ศ.1996 ซึ่งราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 
2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิด
สรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียู่ก่อนหน้านี้ 
จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ 
บ่าย นําท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี้เปิดขึน้เมื่อปีค.ศ.1967 

เป็นสวนสตัว์ยอดนิยมอนัดบัหน่ึงและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมไดย้าก 
และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัถอืไดว้่าเป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่น ทัง้ใน
เรือ่งของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างกลมกลนืและเนื้อทีอ่นักวา้ง
ใหญ่ราวกบัอยูใ่นธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาว
มากมายอย่างใกล้ชดิอาทเิช่น หมขีัว้โลกเหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, 
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แมวน้ํา, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะและยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายทีร่อคอย
การมาเยีย่มเยอืน จากนัน้นําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์าเก (Otokoyama Sake 
Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มชีื่อเสยีงในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชม
ความพถิพีถินัในการผลติสาเกทีข่ ึน้ชื่อแห่งนี้  

คํา่                      อิสระอาหารคํา่ ให้ท่านเลือกอ่ิมอร่อยได้ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม                    อาซาฮีคาว่า >> ทาคิโนะอเุอะ >> ทุ่งพิงคม์อส >> คามิยเุบทสึ   
                                    >> สวนทิวลิป >> อาซาฮีคาว่า >> ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล ์
 
 
 
 
 
 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. นําท่านเดนิทางสู่เมืองทาคิโนะอุเอะ เพื่อชมความงามของทุ่งพงิค์มอส ที่พากนั

ออกดอกสชีมพูสดและสขีาวบานปกคลุมไปทัว่เนินเขาดัง่ผืนพรม บนพื้นที่กว่า 
หนึ่งแสนตารางเมตร อิสระให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสอากาศบริสุทธิแ์ละชมวิว
ทวิทศัน์ที่สวยงาม และเลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นจําหน่ายสนิค้าพื้นเมอืงและของที่
ระลกึ จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมืองคามิยุเบทสึ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เมืองคามิยุเบทสึมีชื่อเสียงในเรื่องของสวนทิวลิป โดยเริ่มปลูกดอกทิวลิป     

เพื่อการส่งออกเมื่อปีค.ศ.1950 และกลายเป็นผู้ส่งออกดอกทวิลปิที่ใหญ่ที่สุดของ
ญี่ปุ่น และขยายแปลงปลูกดอกทวิลปิเรื่อยมา โดยปจัจุบนัมพีื้นที่ปลูกดอกทวิลปิ 
กว่า 70,000ตารางเมตรและมทีวิลปิกว่า 1,200,000ต้น และมมีากกว่า 11 สาย
พนัธุ์ ภายในสวนทวิลปิ ท่านจะไดพ้บความงามของสวนดอกทวิลปิหลากสสีนัและ
อาคารกงัหนัลม ให้บรรยากาศเหมอืนกบัท่านเดนิเล่นในสวนทวิลปิที่เนเธอแลนด์ 
อิสระให้ท่านได้เดนิเล่นถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสวน  
(ไม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆ ภายในสวน) จากนัน้เดนิทางกลบัสู่เมืองอาซาฮีคาว่า
อสิระให้ท่านไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิค้าเครื่องอุปโภคบรโิภคต่างๆ กนัที ่อิออน มอลล ์
มรีา้นค้าต่างๆ มากมาย อาทเิช่นรา้นรอ้ยเยน, รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสือ้ผ้า เครื่อง
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แต่งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท่านสามารถซื้อสนิค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา 
กาแฟ ฯลฯ 

คํา่                      อิสระอาหารคํา่ ให้ท่านเลือกอ่ิมอร่อยได้ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี                          อาซาฮีคาว่า >> ซปัโปโร >> มิตซุย เอาทเ์ลต็ >> ท่ีทาํการรฐับาลเก่า >>  
                                    ร้านค้าปลอดภาษี >> ช้อปป้ิงท่ีย่านทานูกิและซูซูกิโน่ 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. นําท่านเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ

เจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึง่ได้รบัคําแนะนําและพฒันา
จากผู้เชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้าตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่านเดนิทางสู่มิตซุย เอาท์เลต็ ปารค์ 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่พร้อมใจกันลดราคา
สนิคา้อาทเิช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, 
Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, 
Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, 
Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ 
และบรเิวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมซีุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภณัฑ์สนิค้า
ต่างๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่าจะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทัง่ขนมของ
ฝากต่างๆ 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี อิสระให้ท่านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษี

หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลติภณัฑ์บํารุงผวิและเสรมิความ
งามแบรนดญ์ี่ปุ่นชัน้นํา ขนมขึน้ชื่อมากมาย ฯลฯ จากนัน้นําท่านชม อาคารท่ีทาํ
การรฐับาลเก่า หรอืทําเนียบอฐิแดง สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถาปตัยกรรมน้ีถอื
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนํามาจาก
รฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใช้อฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่
ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็น
อาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟ
ไหมท้ําให้ต้องสรา้งขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิาง
วฒันธรรมและใชส้าํหรบัตอ้นรบับุคคลสําคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่น จากนัน้
อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปป้ิงที่รวบรวมร้านค้า
ต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขาย
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เครื่องสําอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า รา้นอาหารและรา้นกนิดื่มอกีมากมายที่เปิดบรกิารตัง้แต่ช่วงสายของ
วนัไปจนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรบันัก
ท่องราตร ี 

คํา่                      อิสระอาหารคํา่ ให้ท่านเลือกอ่ิมอร่อยได้ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า                       ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินดอนเมือง 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ 
09.55 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กาํหนดวนัเดินทาง 9-13 / 11-15 / 18-22 พฤษภาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. ไม่มีราคาเดก็ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว *** 

6. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2561 และท่านต้องชาํระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม  
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 29,900.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.- บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด  

 

เงือ่นไขการชาํระเงิน : กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 18,000 บาท และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
21 วนัทาํการ 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จาํทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวน
ทัง้หมดหรอืบางส่วน หากระหว่างเดินทางอยู่เกิดเหตุภัยพิบตัิใดๆ ก็ตามที่ท าให้เกดิผลกระทบกบั
โปรแกรมการเดนิทางของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี้  
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น
ของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ไดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ จนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  

 

 
 
 


