#10914 ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน สวนสัตวอะซาฮิ
ยามา ปอมดาวโกเรียวคาคุ นั่งกระเชาชมวิวฮาโกดาเตะ บิน XJ

ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ อุทยานแหงชาติโอนุมะ โกดังอิฐแดงริมนํ้า ตลาด
เชาฮาโกดาเตะ โจซังเค สะพานแขวนฟุตะมิ หุบเขานรกจิโกกุดานิ คลองโอตารุ รา
นกาแฟฮัลโหลคิตตี้ สระอะโออิเคะ หมูบานราเมน สวนสัตวอะซาฮิยามา ศาลเจา
ฮอกไกโด ถนนทานุกิโคจิ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - หอ
คอยโกะเรียวคะคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชา ไฟฟ า ฮาโกดาเตะ




3

ตลาดเชา ฮาโกดาเตะ - ยา นโมโตมาจิ - เมืองโจซังเคย - สะพานฟุตะมิ - จิโกกุดานิ - ขาปู
ยักษ

4

รา นสินคา มือสองในญี่ปุน - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงาน
เครื่องแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - เมืองบิเอะ - บอนํ้า สีฟา เมืองบิเอะ - ตรอกราเม็ง หรือ
หมูบา นราเมน - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา












โรงแรม



-



HAKODATE
HOTEL หรือ
เทียบเทา



SMILE
SUSUKINO
SAPPORO
HOTEL หรือ
เทียบเทา



SMILE
ASAHIKAWA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5

สวนสัตวอาซาฮิยามา - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอา ทเล็ต ฮอกไกโด - ศาลเจา ฮอกไกโด - ตึก
รัฐบาลเกา เกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตีฟ
้ รี - ทานูกิโคจิ







SMILE
SUSUKINO
SAPPORO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

6

ทา อากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62

฿31,888

฿31,888

฿31,888

฿8,900

25 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62

฿31,888

฿31,888

฿31,888

฿8,900

29 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62

฿31,888

฿31,888

฿31,888

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
20.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน
้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.55 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุน เที่ยวบินที่ XJ620 สายการบิน AIR ASIA X
ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั ก
เพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



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 - หอคอยโกะเรียวคะคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ
เชา
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขัน
้ ตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั ้ นเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็ นสถานที่ท่ม
ี ีทัศนี ยภาพที่งดงามของเกาะ
ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ พื้นที่ท่น
ี  าสนใจที่สุดของอุทยานแหงนี้ คือ ระหวางทะเลสาบ โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ
นั กทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ไดทงั ้ หมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆที่เชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ
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
นํ าทานสู ป อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งวา ป อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั ้ นเป็ นพื้นที่ขนาด
ใหญรูปดาวเนื่ องจากตองการเพิ่มพื้นที่ในการวางปื นใหญนั่นเอง ปั จจุบันถูกดัดแปลงใหกลายเป็ นสวนสาธารณะ (สะพานขาม
้

่

้

่

เขาไปในพื้นที่รูปดาวเปิ ด 9:00-19:00 ไมรวมคาขึน
้ หอคอยมีคาใชจายเพิ่มทานละ 840 เยน)
จากนั ้ นอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมนํ้ า (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ศูนยรวมแหลงชอปปิ้ ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ นอกจากรานขายของ
ที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผาแฟชัน
่ รานขายอุปกรณต กแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัด
พิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน ของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย
หลังอาหารนํ าทานนั่ ง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate ตัง้ อยูในป าทางตอนใตของปลาย
คาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทองฟ าโปรงทัง้ กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่งี ดงาม
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา



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

หอคอยโกะเรียวคะคุ
Goryokaku Tower
เป็ นหอคอยเกาที่สรางขึน
้ ตัง้ แตปี 1964 ในโอกาสฉลอง
ปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลาย
เป็ นหอคอยที่ทันสมัยและเปิ ดบริการครัง้ แรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปั จจุบันหอคอยมี
ความสูง 107 เมตร

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



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

 HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ - เมืองโจซังเคย - สะพานฟุ
ตะมิ - จิโกกุดานิ - ขาปูยักษ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) เปิ ดเปิ ดเป็ นประจําทุกวัน ตัง้ แตต อนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง
ในตลาดจะจําหน ายอาหารทะเลสด เชน ปูคานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทัง้ ผลไมต างๆ บริเวณใกลเคียงมีราน
อาหารหลายราน เมนูท่น
ี ิ ยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน)
นํ าทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็ นทาเรือแรกที่เปิ ดใหมีการคา
ระหวางประเทศ ดังนั ้ นทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดา
เตะ ปั จจุบันยังคงมีอาคารสไตลต างประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ ไดเป็ นอยางดี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู โจซังเค (Jozankei) คือชื่อของหุบเขาแสนสวยงาม เป็ นแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิ ยมตลอดทัง้ ปี ไฮไลท!!!
สะพานแขวนฟุต ะมิ (Futamii Suspension Bridge) สีแดงสดที่พาดผานหุบเขาทามกลางทิวทัศน ท่ส
ี วยงามอยางยิ่ง
จากนั ้ นนํ าทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็ นหุบเขาที่งดงาม นํ้ ารอนในลําธารของหุบเขา
แหงนี้ มีแรธาตุกํามะถันซึ่งเป็ นแหลงตนนํ้ าของยานบอนํ้ ารอนโนโบริเบทสึ เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขน
ึ้ เนิ นไปเรื่อยๆ
อิสระใหทานเพลิดเพลินไปกับ การแชเทา พรอมชมทิวทัศน ท่งี ดงาม นํ าทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร
่

คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร บริการทานดวยเมนู ชาบู บุฟเฟต+ ขาปู
ที่พัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา



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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองโจซังเคย
เมืองโจซังเกนี้ หางเพียงหนึ่ งชัว่ โมงจากซัปโปโร เป็ นเมืองขนาดเล็กแตดูอบอุน น ารัก และ
สงบ ที่สําคัญมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุนอยูมาก ออนเซ็นของเมืองโจซังเคย ถือเป็ น
แหลงออนเซ็นชัน
้ แนวหน าของฮอกไกโดอีกเมืองหนึ่ ง โจซังเคออนเซ็น(Jozankei
Onsen) ตัง้ อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติชิโกะซุ โทยะ(Shikotsu-Toya National
Park) ระหวางหน าผาสูงกับแมนํ้าโทโยฮิระ(Toyohira River) ไดรับความนิ ยมจากชาวซัป
โปโรเนื่ องจากเดินทางสะดวกอยูหางไปประมาณ 1 ชัว่ โมงเทานั ้ นเอง ออนเซ็นแหงนี้ ไดรับ
การพัฒนามากกวาเมื่อออนเซ็นเล็กๆแหงอื่นในฮอกไกโด นํ้ าพุรอนโจซังเค ถูกคนพบเมื่อ
ปี 1866 ภายในเมืองมีโรงแรมเรียวกังกวา 12 แหง รานอาหาร และรานคาตางๆจัดไวให
นั กทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียน คาอาบนํ้ าออนเซ็นจะอยูท่ี 500-1,500 เยน และยังมีบอแช
เทาฟรีท่ส
ี ามารถพบไดทวั่ เมือง

สะพานฟุตะมิ
สะพานสีแดงสด ซึ่งเป็ นสัญลักษณของหุบเขาโจซังแค เป็ นสะพานไมสีแดงยาวซึ่งเป็ นจุด
ชม ความงามของใบไมเปลี่ยนสีไดเป็ นอยางดีอีกมุมหนึ่ ง สะพานแขวนฟุต ะมิท่ต
ี งั ้ ครอม
แมนํ้าโทโยะฮิระเป็ นจุดที่ไมควรพลาดในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี หน ารอนมองจากสะพานลง
ไปยังที่อยูอาศัยของกัปปะที่มีสีเขียวเขม

จิโกกุดานิ
เป็ นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็ นจํานวนมาก



ขาปูยักษ

คํ่า

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เนื้ อแน น ใหทานไดล้ม
ื ลอง

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู บุฟเฟต+ ขาปู
 SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

รานสินคามือสองในญี่ปุน - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ
- เมืองบิเอะ - บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ - ตรอกราเม็ง หรือ หมูบาน
ราเมน - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชอปปิ้ ง ณ รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหน ายสินคาสภาพดี อาทิ กระเป า นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่อง
ใชต างๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เป็ นสินคาที่ผลิต และจําหน ายในประเทศญี่ปุน
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ ถือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดย
รอบปรับปรุงเป็ นรานอาหารเรียงรายอยู
นํ าทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ หนึ่ งในรานคาที่ใหญท่ส
ี ุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีใน
ญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตรเมือง
ชม โรงเป าแกวคิต าอิชิ ตัง้ อยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน ซึ่งโรงเป าแกวคิต าอิชิเป็ น
โรงงานที่มีช่ อ
ื เสียงและเกาแกท่ส
ี ุดของเมือง ทามกลางโรงเป าแกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดของโรงงาน
แหงนี้ ก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั่ นเอง นอกจากนี้ ยังมีสอนวิธีการเป าแกวใหกับนั กทองเที่ยวดวย
เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิต ตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน ารักๆ ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง คิต ตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
และถายรูปตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศน ท่งี ดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ
เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระนํ้ าสีฟา (Blue Pond) ชมนํ้ าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้ าตามธรรมชาติทวั่ ไป
และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้ าในบอ
นํ าทานสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ที่ราเมนของที่น่ี มีรสชาติอันเป็ นเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายา
วนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขัน
้ เทพไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัต ิความเป็ นมาขอ
หมูบานแหงนี้ ใหสําหรับผูท่ส
ี นใจไดมาศึกษาอีกดวย
จากนั ้ นนํ าทานชอปปิ้ ง ณ อิออน ทาวน (ฝั่ งตรงขามของโรงแรม) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานได
เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง
ที่พัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รานสินคามือสองในญี่ปุน
รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหน ายสินคาสภาพดี อาทิ กระเป า นาฬิกา รองเทา
และขาวของเครื่องใชต างๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เป็ นสินคาที่
ผลิต และจําหน ายในประเทศญี่ปุน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

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

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ
โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ (Kitaichi glass store house) สรางเมื่อปี 1891 โดยใชหิน
เป็ นสวนประกอบของอาคาร มีอีกชื่อคือ Sangokan แปลวา บานหลังที่สาม .. ภายในมี
ผลิต ภัณฑต างๆที่เป็ นเครื่องแกว ทัง้ ภาชนะเครื่องครัวตางๆ และมีหองนํ้ าชาที่ประดับโคม
ไฟถึง 167 ตัวเพื่อสรางบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจอีกดวย

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองบิเอะ
เป็ นเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศน ท่งี ดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เสน หของ
เมืองนี้ คือ การขี่จักรยาน หรือขับรถผานเนิ นเขา และเยี่ยมชมทุงดอกไมระหวางทาง ใน
หน าหนาวเมืองนี้ จะลอมรอบดวยหิมะขาวโพลน สวยไปอีกแบบ

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่เี พิ่งเริ่มมีช่ อ
ื เสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตัง้ อยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีนํ้าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้ าตามธรรมชาติทวั่ ไป และตอไมสูงจํานวนมากที่
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้ าในบอ

ตรอกราเม็ง หรือ หมูบานราเมน
เป็ นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิ ดมาตัง้ แตปี 1951 สองขางทางเป็ นรานราเมนเล็กๆ
ที่มีท่น
ี ั่ งเพียง 10 กวาที่ รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย ซึ่งซัปโปโรเป็ นตนกําเนิ ด
ของมิโซะราเมน(Miso Ramen)นั่ นเอง นอกจากในตรอกนี้ แลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่
เปิ ดอยูในตรอกเยื้องกัน โดยทําเป็ นที่เดินผานลอดตึก เรียกวา “ตรอกราเมนใหม” ราเมน
หรือราเม็งของอาซาฮิกาวามีรสชาติท่เี ป็ นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก บริเวณ
นี้ มีรานราเมนชื่อดัง 8 รานที่แสดงฝี มือการปรุงใหลูกคาไดลม
ิ้ ลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็ นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา
หางอิออนหน าสถานี อาซาฮีคาวา สะดวกสบาย หาของกินงาย มีรานคา, Supermarket,
Food court และโรงภาพยนตอยูภายใน ที่น่ี มีสินคามากมายใหเลือกชอปปิ้ ง และ
ซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

 SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง

สวนสัตวอาซาฮิยามา - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด - ศาลเจาฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - ทานูกิโคจิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู นํ าทานสู สวนสัต วอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัต วท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงกลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทาง
สวนสัต วอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัต วนานาชนิ ดจากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณท่ไี มเหมือนสวนสัต วแหงอื่นๆ
ไฮไลท!!! ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายนํ้ าของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูต รงกลางของโซนหมีขวั ้ โลกและหมาป า
ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน อิสระใหทานชมความน ารักของสัต วประเภทสัต วอ่ น
ื ๆ ไดต ามอัธยาศัย
้

้

้

่

้

่

เดินทางกลับสู เมืองซัปโปโร จากนั ้ นชอปปิ้ ง มิต ชุยเอาทเลต เป็ นแหลงชอปปิ้ งที่มีพ้น
ื ที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มี
สินคาแบรนดต างๆ จําหน ายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเป า รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิต ซุยเอาเลท
นํ าทานชม ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะ
เมืองฮอกไกโด
นํ าทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Hokkaido Government Office) เป็ นอาคารสีแดงอิฐ นั บเป็ นอาคารขนาดใหญ
แหงหนึ่ งในไมก่อ
ี าคารของญี่ปุนในสมัยนั ้ น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหน ามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก
และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุด
เก็บบันทึกทางราชการ
ผานชม หอนาฬิกาโบราณ (Old Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึน
้ จากไม ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาล
สหรัฐ หลังจากที่มีการสรางเมืองซับโปโร
อิสระชอปปิ้ ง ดิวตีฟ
้ รี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา นํ้ าหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย
จากนั ้ นอิสระชอปปิ้ ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็ นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้น
ื ที่ทงั ้ หมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหลงรวมรานคาตางๆ นอกจากนั ้ นที่น่ี ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
ที่พัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสัตวอาซาฮิยามา
เป็ นสวนสัต วเมืองหนาวที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด บรรดาสัต วท่อ
ี ยูภายในสวนสัต วจะไดอยูภายใต
สภาพแวดลอมที่เป็ นธรรมชาติเพื่อใหสัต วไดแสดงพฤติกรรมของเขาออกมาไดโดยไมทําให
สัต วเกิดอาการเครียด สัต วบางชนิ ดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็ นอิสระนั กทองเที่ยว
ที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัต วไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็ นที่ระลึก

เมืองซัปโปโร
เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็ นอันดับ 5 ของญี่ปุน แมในเมืองซัป
โปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนั กแตในฤดูหนาวที่น่ี จะมีการจัดเทศกาลนํ้ าแข็งที่
ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุนโดยทุกๆปี จะมีนักแกะสลักนํ้ าแข็งฝี มือดีจากทัว่ โลกเดินทางมาแสดงฝี
ไมลายมือใหไดเห็นกัน

มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด
เป็ นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ส
ี ุดในฮอกไกโด ใกลสนามบิน
New Chitose ภายในหางมีรานคาแบรนดต างๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี
ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่ง และรานจําหน ายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารม
ทองถิ่นประจําฮอกไกโด



บาย

ศาลเจาฮอกไกโด
ศาลเจาฮอกไกโด เป็ นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถ ึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็ นที่
สถิต ยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตัง้ แตยุคบุกเบิกดินแดนนี้ จึงมีผูศรัทธาไป
มนั สการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้น
ื ที่เชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด
เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นั บเป็ นอาคารขนาดใหญแหงหนึ่ งในไมก่อ
ี าคารของ
ญี่ปุนในสมัยนั ้ น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหน ามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงนี้
เคยเป็ นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร
หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึน
้ จากไม ตัง้ อยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็ นอาคารทรงตะวันตกแหงหนึ่ ง ใน
จํานวนน อยที่หลงเหลืออยูในเมืองนี้ ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

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



หมายเหตุ

วันที่ 6

 SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิต ซุยเอาเลท
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสูสนามบิน
10.00 น. เหินฟ าสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621
บาย
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



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
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
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
เดินทางขึน
้ ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทางและ
เลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
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
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี 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
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
- สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน
- หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
่

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้ หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทงั ้ หมดนี้ แลว
- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
- สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทอง
เที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ ม
รับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-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 คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
- คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณี ประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่น
วีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ป
ี 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, 1,200 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 าหาก
ไมมน
ั่ ใจโปรดสอบถาม
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

หมายเหตุ
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง *
ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
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 เอกสารเดินทาง
ไมถ ูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
- กรณี ท่ส
ี ถานทูต งดออกวีซา อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานั กอยูใน
ประเทศไทย
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
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 ์
ในการปรับเปลี่ยน 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
ไมเกิน 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

การยกเลิก
้

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้ หมด
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทงั ้ หมด
- ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้ มัดจํา หรือคาทัวรทงั ้ หมด เนื่ องจากคาตัว๋ เป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้ นๆ

