#10345 ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 5 วัน 3 คืน อุทยาน
แหงชาติโอนุมะ ลานสกีโคคุไซ(ไมรวมคาอุปกรณ) นั่งกระเชาชม
วิวภูเขาฮาโกดาเตะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ โกดังอิฐแดงริมนํ้า นั่ง
กระเชาชมวิวเภูขาฮาโกดาเตะ นั่งกระเชาภูเขาไฟโชวะชินซัง หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบโทยะ พิพิธภัณฑกลองดนตรี ลานสกีโคคุไซ ยานทานุกิโคจิ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ ยา นโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชา ไฟฟ า ฮาโกดาเตะ บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

ตลาดเชา ฮาโกดาเตะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาไฟอุสุ - ฟารมหมีสีนํ้า ตาล - จิโก
กุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซน











โรงแรม



-



HAKODATE
YUNOKAWA
ONSEN HOTEL
หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน



TOYA SUN
PALACE HOTEL
หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน

4

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - พิพิธภัณฑเครื่องแกว - คิตตี้
คาเฟ - ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ - ทานูกิโคจิ







SMILE
SAPPORO
PREMIUM
HOTEL หรือเทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62

฿39,888

฿39,888

฿39,888

฿7,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
คํ่า
20.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ผูโดยสารขาออก เคาน เตอร D สายการบินไทย มีเจาหน าที่ของบริษัทคอย
ตอนรับทาน
23.45 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)



ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ เมืองฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขา
ฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน
เชา
07.55 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขัน
้ ตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั ้ นเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็ นสถานที่ท่ม
ี ีทัศนี ยภาพที่งดงามของเกาะ
ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ต งั ้ ตระหงานอยู พื้นที่ท่น
ี  าสนใจที่สุดของอุทยานแหงนี้ คือ ระหวางทะเลสาบ โอนุมะและ
ทะเลสาบโคนุมะ นั กทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ไดทงั ้ หมด
หรืออาจจะเชาจักรยาน (มีคาใชจายเพิ่มเติม 500 เยน/ชัว่ โมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับปั่ นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตัง้ อยูปลายสุดทางตอนใต
ของเกาะ มีช่ อ
ื เสียงดานทิวทัศน ท่ส
ี วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม
ผานชม ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็ นทาเรือแรกที่เปิ ดใหมีการคา
ระหวางประเทศในปี 1854 ในชวงสิน
้ สุดยุคญี่ปุนแบงแยก ดังนั ้ นทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก
่

ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ
จากนั ้ นอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมนํ้ า (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้ อยูริมแมนํ้าของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปิ้ ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ให
บรรยากาศเกาๆ
นํ าทานนั่ ง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View สูง 334 เมตร ตัง้ อยูในป าทาง
ตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทองฟ าโปรงทัง้ กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน ท่งี ดงาม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ ขาปู
ที่พัก HAKODATE YUNOKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
จากนั ้ นใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิต ดีขน
ึ้



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญท่ส
ี ุด
ในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ
ตัง้ อยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนื อเพียง 20 กิโลเมตร เป็ นสถานที่ท่ม
ี ีทัศนี ยภาพ
ที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ต งั ้ ตระหงานอยู พื้นที่ท่น
ี  าสนใจ
ที่สุดของอุทยานแหงนี้ คือ ระหวางทะเลสาบโอนุมะ และทะเลสาบโคนุมะ นั กทองเที่ยว
สามารถเดินสํารวจพื้นที่ไดทงั ้ หมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆที่
เชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองฮาโกดาเตะ
เป็ นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งขึน
้ ชื่อเพราะป อมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็ นเมืองที่เปิ ดทาเรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติเป็ นเมืองแรก

ยานโมโตมาจิ
คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตัง้ แตสถานี รถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho บริเวณนี้ เป็ น
เนิ นลาดเอียงขึน
้ ไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ต ัดขึน
้ สูดานบน จะทําใหเห็นวิว
ทิวทัศน ของทาเรือ ในอดีต แถบนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของพอคาตางชาติท่เี ขามาทําการคาขายกับ
ญี่ปุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขน
ึ้ มา สิ่งกอสรางบริเวณนี้ จึงมีทงั ้ โบสถ วัด สถานกงสุลเกา
รวมทัง้ อาคารรานคาบานเรือนที่กอสรางในแบบสถาปั ต ยกรรมแบบยุโรป

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
เป็ นโรงเก็บของ ในปั จจุบันถูกสรางขึน
้ มาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครัง้ ใหญเมื่อ
ปี 1907 และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปที่เรียงรายรอบ
อาว และโรงเก็บของแหงนี้ ไดถ ูกดัดแปลงใหกลายมาเป็ นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขาย
ของที่ระลึกน ารักมากมาย

ภูเขาฮาโกดาเตะ
สูง 334 เมตร ตัง้ อยูในป าทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ
ในวันที่ทองฟ าโปรงทัง้ กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่งี ดงาม นั บเป็ น
จุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ท่ด
ี ีท่ส
ี ุด รวมกับภูเขาอินาซะ ที่นางาซากิ และภูเขารอค
โค ที่โกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว รานกาแฟ รานจําหน ายของที่ระลึก และรานอาหารสไตล
โรงอาหารเปิ ดใหบริการ

กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ
วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะสามารถมองกลับลงมายังทาเรือ และตัวเมืองที่โอบลอมดวยทะเล
ทัง้ สองขางใน ยามคํ่าคืนนั ้ น นั บวาสวยงามแปลกตา และวากันวาเป็ นวิวกลางคืนที่
สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว จุดชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะนี้ ในฤดูหนาวจะ ขึน
้
ไปไดแตรถกระเชาเทานั ้ น ถนนจะปิ ดเพื่อป องกันอันตรายขณะหิมะตก สวนในฤดูอ่ น
ื อาจ
เรียกแท็กซี่หรือนั่ งรถบัสขึน
้ ไปไดดวย แตรถกระเชาก็ยังคงเป็ นทางเลือกที่เร็วและสะดวก
ที่สุดอยูดี



คํ่า

บุฟเฟตปูยักษ
เมนูพิเศษวาไรตีบ
้ ุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอ่ม
ิ อรอยกันแบบ
ไมอน
ั้

ออนเซน
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ ขาปู
 HAKODATE YUNOKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

วันที่ 3

จักรยาน (มีคาใชจายเพิ่มเติม 500 เยน/ชัว่ โมง 1,000 เยน/วัน)

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาไฟอุสุ - ฟารม
หมีสีนํ้าตาล - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซน



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้น
ื ที่ประมาณ 4 ชวงตึก เปิ ดเปิ ดเป็ นประจําทุกวัน
ตัง้ แตต อนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหน ายอาหารทะเลสด เชน ปูคานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทัง้ ผล
ไมต างๆ บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง
นํ าทานขึน
้ กระเชาอุสุซัง Usuzan Ropeway ใหทานชื่นชมทัศนี ยภาพ ของภูเขาไฟโชวะ และ ทะเลสาบโทยะ ไดพรอมๆ
รวมไปถึง วิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญท่เี กิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี ค.ศ. 1977
จากนั ้ น สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ นสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล นั กทองเที่ยว
สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีนํ้าตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนั กทองเที่ยว
เป็ นภาพที่นารักน าเอ็นดูทีเดียว
จากนั ้ นนํ าทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ Jigokudani หรือ Hell Valley เป็ นหุบเขาที่ งดงาม นํ้ ารอนในลําธารของหุบเขาแหง
นี้ มีแรธาตุกํามะถันซึ่งเป็ นแหลงตนนํ้ าของยานบอนํ้ ารอนโนโบริเบทสึนั่นเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขน
ึ้ เนิ นไป
เรื่อยๆ
ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็ นบอนํ้ ารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไป
เรื่อยๆก็จะเป็ นบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิท่รี อนกวา
และยังมีบอโคลนอีกดวย นํ้ าที่ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เป็ นลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa) สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศน ท่งี ดงาม
เดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิด
จากปากปลองภูเขาไฟ ตัง้ อยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงนี้ มีความพิเศษตรงที่นํ้าจะไมแข็งตัวในชวง
ฤดูหนาว ในหน ารอน อากาศก็เย็นสบาย
ลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจายเพิ่มเติมทานละ ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟ ต  นานาชาติ
ที่พัก TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
จากนั ้ นใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิต ดีขน
ึ้



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ
พบกับเหลาพอคาแมคาที่คัดสรรผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของตัวเอง
เอง มาใหเราเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซื้องายขายคลองแบบชาวบาน รอ
ตอนรับพวกเราอยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ที่เป็ นคนเรียบงาย น ารัก
และอัธยาศัยดี ใครที่พอพูดภาษาญี่ปุนได ก็ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ นอกจากนี้ ยังมี
สวนจัดงานอีเวนท และ Food court ที่มีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาไฟโชวะชินซัง
เป็ นภูเขาไฟที่เกิดขึน
้ ใหม มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ปุน เกิดขึน
้ โดยการเกิดแผนดิน
ไหวและกอตัวขึน
้ บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปั จจุบันยังคงมีควันกํามะถัน
ลอยอยูเหนื อปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงนี้ ต งั ้ อยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ซึ่งสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึน
้ กระเชาอูสุซัน

ภูเขาไฟอุสุ
เป็ นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิ ท สูง 733 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ในรอบรอยปี ท่ผ
ี านมาเกิด
การปะทุขน
ึ้ 4 ครัง้ คือ ปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซึ่งทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็ นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพื้นที่บางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเนื่ องจากมีการเฝ าระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ท
ี ันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหน า เพื่อใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน

ฟารมหมีสีนํ้าตาล
เป็ นฟารมอนุรักษหมีสีนํ้าตาล เป็ นอีกหนึ่ งแหงที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับความนิ ยมมากใน
เกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุต งั ้ แตอายุหนึ่ งขวบจนถึงสามสิบปี สามารถให
อาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนน ารักของเจาหมีสี
นํ้ าตาลแสนรูท่ถ
ี ูกฝึ กมาเป็ นอยางดี

จิโกกุดานิ
เป็ นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็ นจํานวนมาก

ทะเลสาบโทยะ
เป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงนี้ มีความพิเศษตรงที่นํ้าจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหน า
รอนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปั่ นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน อัน
งดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูต รงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลน
ได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซน
ั่ ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมี
การจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน



คํ่า

ออนเซน
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟ ต นานาชาติ
 TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

วันที่ 4

ลองเรือชมทิวทัศน (มีคาใชจายเพิ่มเติมทานละ ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑเครื่องแกว - คิตตี้ คาเฟ - ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ ทานูกิโคจิ



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru โอตารุเป็ นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตัง้ อยูบนที่ลาดตํ่าของภู
เขาเท็งงุ ซึ่งเป็ นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ อ
ื เสียง
ชม คลองโอตารุ Otaru Canal หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดัง
เกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
นํ าทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Music Box Museum พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท หนึ่ งในรานคาที่
ใหญท่ส
ี ุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่สําคัญทาง
ประวัต ิศาสตรเมือง
ชม โรงเป าแกวคิต าอิชิ Kitaishi Glass ตัง้ อยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน โดยในอดีต
นั ้ นจุดประสงคของการเป าแกวเพื่อใชเป็ นทุนใหเรือ แตปัจจุบันนี้ เป าหมายของการเป าแกวเพื่อใชเป็ นของใชหรือของที่ระลึกแทน
ซึ่งโรงเป าแกวคิต าอิชิเป็ นโรงงานที่มีช่ อ
ื เสียงและเกาแกท่ส
ี ุดของเมือง โดยกอตัง้ ขึน
้ ตัง้ แตปี 1901 ทามกลางโรงเป าแกวที่มีอยู
มากมาย
เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิต ตี้ Hello Kitty Café เพลิดเพลินกับบรรยากาศน ารักๆ ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง คิต ตี้ ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกีท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงอีกแหงหนึ่ ง ตัง้ อยูไมไกล
จากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอรด รานอาหาร โรงเรียนสําหรับสอนเลนสกี ใหทาน
ไดเลนสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะที่ฮอกไกโดนั ้ นไดช่ อ
ื วาเป็ นหิมะที่มีความปุยและน ุมมากแตกตางจากที่อ่ น
ื ๆ
จากนั ้ นอิสระชอปปิ้ ง ถนนทานุกิโคจิ เป็ นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้น
ื ที่ทงั ้ หมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก
จากจะเป็ นแหลงรวมรานคาตางๆ
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองโอตารุ
เมืองทาเล็กๆติดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็ นแหลงวัต ถุดิบ
ทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุ
คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถ ูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา นํ้ าในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศน อาคารและในยามอาทิต ยกําลังลับขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็ นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑกลองดนตรี
พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ที่น่ี เป็ นแหลงรวบรวมกลอง
ดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก 3 ชัน
้ ภายนอกถูก
สรางขึน
้ จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามา
ตัง้ รกรากที่น่ี ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมาเป็ นแหลงผลิต กลองดนตรีท่ม
ี ีอายุรอย
กวาปี ท่โี ดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

พิพิธภัณฑเครื่องแกว
ปั จจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน
้ ชื่อในอุต สาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนั กทองเที่ยวจํานวนมาก
มาซื้อสินคาจําพวกนี้ นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานที่ใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

คิตตี้ คาเฟ
รานกาแฟ ฮัลโหล คิต ตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน ารักๆ ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง คิต ตี้
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลานสกีซัปโปโรโคะกุไซ
ลานสกีใกลกับโจซันเคออนเซ็นที่ผูเริ่มหัดเลนจนถึงผูเลนที่เชี่ยวชาญ เราสามารถมา
สนุกสนานไดลานสกีท่ใี ชเวลาเดินทางดวยรถยนตจากตัวเมืองซัปโปโรประมาณ 1 ชัว่ โมง
ในชวงฤดูสกีมีรถบัสวิ่งบริการฟรีรับสงจากที่พักมากมายที่โจซันเคออนเซ็น มีระยะเวลา
เปิ ดทําการนานกวาลานสกีอ่ น
ื ในเขตรอบๆ ซัปโปโรคือ เปิ ดตัง้ แตกลางเดือนพฤศจิกายนตนเดือนพฤษภาคมเป็ นประจําทุกปี มีคอรสสกี 7 คอรสรองรับตัง้ แตผูท่เี ริ่มหัดเลนจนถึง
ผูเลนที่เชี่ยวชาญ และยังมีสโนพารคที่สามารถเลนแครเลื่อนหิมะและเลื่อนหิมะสโนวทูปอี
กดวย

ทานูกิโคจิ
แหลงชอปปิ้ งเกาแกท่ส
ี ืบทอดมาตัง้ แตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็ นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุก
สภาพอากาศตัง้ แตเขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต อง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด



คํ่า

วันที่ 5

 SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสูสนามบินชิโตเซ
10.55 น. เหินฟ าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
บาย
16.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญท่ส
ี ุด
ในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน



บาย

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั ้ นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2.ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7.รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9.กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้ นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10.มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว
อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณี อ่ น
ื ๆ
12.กรณี ต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด
15.การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั ้ นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
่

้

่

่

้

้

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้ หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทงั ้ หมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทาง E-Mail
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิน
้

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษี สนามบิน และคาภาษี นํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบีย
้ ประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณี ประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ป
ี ระสงคพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณี ท่ก
ี ระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้ นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษี นํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จาย 3 %

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน
้ ไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมน
ั่ ใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 10,000 บาท
ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *
** ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
เดินทางขึน
้ ตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
๋
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สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และไดดําเนิ นการออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว (กรณี ต วั๋ REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั ้ น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมต ิดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึน
้ มาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนั กงานยกกระเป า (Porter)
สําหรับนํ้ าหนั กของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน
้ ประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้ าหนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเป าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน
้ เครื่องได ตองมีนํ้าหนั กไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ ว)
กรณี ท่ต
ี องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนั กของกระเป าอาจจะถูกกําหนดใหต ่าํ กวามาตรฐานได ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระนํ้ าหนั กเกิน (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป า และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง)
1.รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม
(ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่ องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ ๆ
ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเป็ นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรทงั ้ หมด หรือบางสวนใหกับทาน
3.หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคา
ใชจาย เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหน าแลว
4.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทงั ้ หมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณี ดังนี้
กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนํ าเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
กรณี ท่ส
ี ถานทูต งดออกวีซา อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานั กอยูในประเทศไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3.ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4.เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้ หมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทงั ้ หมด
ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้ มัดจํา หรือคาทัวรทงั ้ หมด เนื่ องจากคาตัว๋ เป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้ นๆ
หมายเหตุ กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้

