
#10914 ทัวรญ่ีปุน 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 โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - หอ
คอยโกะเรียวคะคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ   

HAKODATE
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ - เมืองโจซังเคย - สะพานฟุตะมิ - จิโกกุดานิ - ขาปู
ยักษ   

SMILE
SUSUKINO
SAPPORO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 รานสินคามือสองในญ่ีป ุน - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงาน
เคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตตี ้คาเฟ - เมืองบิเอะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - ตรอกราเม็ง หรือ
หมูบานราเมน - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

  

SMILE
ASAHIKAWA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 สวนสัตวอาซาฮิยามา - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด - ศาลเจาฮอกไกโด - ตึก
รัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตีฟ้รี - ทานูกิโคจิ   

SMILE
SUSUKINO
SAPPORO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ -
เมืองฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ -
ภูเขาฮาโกดาเตะ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีป ุน เท่ียวบินท่ี XJ620 สายการบิน AIR ASIA X
ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนัก
เพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

จากน้ันเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็นสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีงดงามของเกาะ
ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ พ้ืนท่ีท่ีนาสนใจท่ีสุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวางทะเลสาบ โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ
นักทองเท่ียวสามารถเดินสํารวจพ้ืนท่ีไดทัง้หมด ซ่ึงจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆท่ีเชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ
หรืออาจจะเชาจักรยาน (มีคาใชจายเพ่ิมเติม 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค

นําทานสู ปอมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ปอมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณน้ันเป็นพ้ืนท่ีขนาด
ใหญรูปดาวเน่ืองจากตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการวางปืนใหญน่ันเอง ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหกลายเป็นสวนสาธารณะ (สะพานขาม

้ ่ ้ ่



เขาไปในพ้ืนท่ีรูปดาวเปิด 9:00-19:00 ไมรวมคาขึน้หอคอยมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน)

จากน้ันอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงท่ี
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ศูนยรวมแหลงชอปป้ิง รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ีใหบรรยากาศเกาๆ นอกจากรานขายของ
ท่ีระลึกท่ีทันสมัย เสื้อผาแฟชัน่ รานขายอุปกรณตกแตงบาน และรานขนมหวานแลว ยังมีรานอาหาร ลานเบียร โบสถสําหรับจัด
พิธีแตงงาน และบริการลองเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศนของอาวฮาโกดาเตะอีกดวย

หลังอาหารนําทานน่ัง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate ตัง้อยูในปาทางตอนใตของปลาย
คาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ีทองฟาโปรงทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงาม

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ตัง้อยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพ
ท่ีงดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ท่ีตัง้ตระหงานอยู พ้ืนท่ีท่ีนาสนใจ
ท่ีสุดของอุทยานแหงน้ีคือ ระหวางทะเลสาบโอนุมะ และทะเลสาบโคนุมะ นักทองเท่ียว
สามารถเดินสํารวจพ้ืนท่ีไดทัง้หมด ซ่ึงจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆท่ี
เชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองฮาโกดาเตะ

หอคอยโกะเรียวคะคุ

 บาย

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงขึน้ชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็นเมืองท่ีเปิดทาเรือเพ่ือแลกเปล่ียนกับชาวตางชาติเป็นเมืองแรก

Goryokaku Tower ������ เป็นหอคอยเกาท่ีสรางขึน้ตัง้แตปี 1964 ในโอกาสฉลอง
ปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลาย
เป็นหอคอยท่ีทันสมัยและเปิดบริการครัง้แรกในวันท่ี 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมี
ความสูง 107 เมตร



วันท่ี 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ - เมืองโจซังเคย - สะพานฟุ
ตะมิ - จิโกกุดานิ - ขาปูยักษ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

ภูเขาฮาโกดาเตะ

กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ

เป็นโรงเก็บของ ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครัง้ใหญเมื่อ
ปี1907 และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปท่ีเรียงรายรอบ
อาว และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขาย
ของท่ีระลึกนารักมากมาย

สูง 334 เมตร ตัง้อยูในปาทางตอนใตของปลายคาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ
ในวันท่ีทองฟาโปรงทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีงดงาม นับเป็น
จุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุด รวมกับภูเขาอินาซะ ท่ีนางาซากิ และภูเขารอค
โค ท่ีโกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว รานกาแฟ รานจําหนายของท่ีระลึก และรานอาหารสไตล
โรงอาหารเปิดใหบริการ

วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะสามารถมองกลับลงมายังทาเรือ และตัวเมืองท่ีโอบลอมดวยทะเล
ทัง้สองขางใน ยามค่ําคืนน้ัน นับวาสวยงามแปลกตา และวากันวาเป็นวิวกลางคืนท่ี
สวยงามท่ีสุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว จุดชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะน้ี ในฤดูหนาวจะ ขึน้
ไปไดแตรถกระเชาเทาน้ัน ถนนจะปิดเพ่ือปองกันอันตรายขณะหิมะตก สวนในฤดูอ่ืนอาจ
เรียกแท็กซ่ีหรือน่ังรถบัสขึน้ไปไดดวย แตรถกระเชาก็ยังคงเป็นทางเลือกท่ีเร็วและสะดวก
ท่ีสุดอยูดี

 คํ่า  HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) เปิดเปิดเป็นประจําทุกวัน ตัง้แตตอนเชาตีหาถึงเท่ียงตรง
ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูคานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทัง้ผลไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมีราน
อาหารหลายราน เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน)

นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นทาเรือแรกท่ีเปิดใหมีการคา
ระหวางประเทศ ดังน้ันทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดา
เตะ ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตลตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเป็นอยางดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู โจซังเค (Jozankei) คือชื่อของหุบเขาแสนสวยงาม เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมตลอดทัง้ปี ไฮไลท!!!
สะพานแขวนฟุตะมิ (Futamii Suspension Bridge) สีแดงสดท่ีพาดผานหุบเขาทามกลางทิวทัศนท่ีสวยงามอยางย่ิง

จากน้ันนําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็นหุบเขาท่ีงดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขา
แหงน้ีมีแรธาตุกํามะถันซ่ึงเป็นแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึ เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึน้เนินไปเรื่อยๆ
อิสระใหทานเพลิดเพลินไปกับ การแชเทา พรอมชมทิวทัศนท่ีงดงาม นําทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร

่



ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาปู

ท่ีพัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ

ยานโมโตมาจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พบกับเหลาพอคาแมคาท่ีคัดสรรผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของตัวเอง
เอง มาใหเราเลือกซ้ือกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซ้ืองายขายคลองแบบชาวบาน รอ
ตอนรับพวกเราอยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ท่ีเป็นคนเรียบงาย นารัก
และอัธยาศัยดี ใครท่ีพอพูดภาษาญ่ีป ุนได ก็ลองทักทายพูดคุยกันดูนะครับ นอกจากน้ียังมี
สวนจัดงานอีเวนท และ Food court ท่ีมีอาหารทําสดๆใหไดเลือกทานกันอีกดวย

คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตัง้แตสถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho บริเวณน้ีเป็น
เนินลาดเอียงขึน้ไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนท่ีตัดขึน้สูดานบน จะทําใหเห็นวิว
ทิวทัศนของทาเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของพอคาตางชาติท่ีเขามาทําการคาขายกับ
ญ่ีป ุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึน้มา สิ่งกอสรางบริเวณน้ีจึงมีทัง้โบสถ วัด สถานกงสุลเกา
รวมทัง้อาคารรานคาบานเรือนท่ีกอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองโจซังเคย

สะพานฟุตะมิ

จิโกกุดานิ

 บาย

เมืองโจซังเกน้ีหางเพียงหน่ึงชัว่โมงจากซัปโปโร เป็นเมืองขนาดเล็กแตดูอบอุน นารัก และ
สงบ ท่ีสําคัญมีกล่ินอายของวัฒนธรรมญ่ีป ุนอยูมาก ออนเซ็นของเมืองโจซังเคย ถือเป็น
แหลงออนเซ็นชัน้แนวหนาของฮอกไกโดอีกเมืองหน่ึง โจซังเคออนเซ็น(Jozankei
Onsen) ตัง้อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติชิโกะซุ โทยะ(Shikotsu-Toya National
Park) ระหวางหนาผาสูงกับแมน้ําโทโยฮิระ(Toyohira River) ไดรับความนิยมจากชาวซัป
โปโรเน่ืองจากเดินทางสะดวกอยูหางไปประมาณ 1 ชัว่โมงเทาน้ันเอง ออนเซ็นแหงน้ีไดรับ
การพัฒนามากกวาเมื่อออนเซ็นเล็กๆแหงอ่ืนในฮอกไกโด น้ําพุรอนโจซังเค ถูกคนพบเมื่อ
ปี 1866 ภายในเมืองมีโรงแรมเรียวกังกวา 12 แหง รานอาหาร และรานคาตางๆจัดไวให
นักทองเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยียน คาอาบน้ําออนเซ็นจะอยูท่ี 500-1,500 เยน และยังมีบอแช
เทาฟรีท่ีสามารถพบไดท่ัวเมือง

สะพานสีแดงสด ซ่ึงเป็นสัญลักษณของหุบเขาโจซังแค เป็นสะพานไมสีแดงยาวซ่ึงเป็นจุด
ชม ความงามของใบไมเปล่ียนสีไดเป็นอยางดีอีกมุมหน่ึง สะพานแขวนฟุตะมิท่ีตัง้ครอม
แมน้ําโทโยะฮิระเป็นจุดท่ีไมควรพลาดในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสี หนารอนมองจากสะพานลง
ไปยังท่ีอยูอาศัยของกัปปะท่ีมีสีเขียวเขม

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก



วันท่ี 4 รานสินคามือสองในญี่ปุน - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ -
พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ
- เมืองบิเอะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - ตรอกราเม็ง หรือ หมูบาน
ราเมน - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

ขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาปู

 SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชอปป้ิง ณ รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเปา นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่อง
ใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงสวนใหญ เป็นสินคาท่ีผลิตและจําหนายในประเทศญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดย
รอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ หน่ึงในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีใน
ญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรเมือง

ชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ ตัง้อยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน ซ่ึงโรงเปาแกวคิตาอิชิเป็น
โรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมือง ทามกลางโรงเปาแกวท่ีมีอยูมากมาย และผลงานท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของโรงงาน
แหงน้ีก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวน่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเปาแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย

เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี ้ใหทานไดเลือกซ้ือสินคา
และถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนท่ีงดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ

เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน้ําสีฟา (Blue Pond) ชมน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป
และตอไมสูงจํานวนมากท่ีสะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

นําทานสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ท่ีราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายา
วนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนท่ีรวบรวมรานดังขัน้เทพไวในท่ีเดียว และยังมีหองเล็กๆท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาขอ
หมูบานแหงน้ีใหสําหรับผูท่ีสนใจไดมาศึกษาอีกดวย

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ณ อิออน ทาวน (ฝ่ังตรงขามของโรงแรม) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานได
เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกัน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง

ท่ีพัก SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



รานสินคามือสองในญี่ปุน

เมืองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ

คิตต้ี คาเฟ

รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเปา นาฬิกา รองเทา
และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงสวนใหญ เป็นสินคาท่ี
ผลิตและจําหนายในประเทศญ่ีป ุน อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ท่ีน่ีเป็นแหลงรวบรวมกลอง
ดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก 3 ชัน้ ภายนอกถูก
สรางขึน้จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขามา
ตัง้รกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ีมีอายุรอย
กวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ (Kitaichi glass store house) สรางเมื่อปี 1891 โดยใชหิน
เป็นสวนประกอบของอาคาร มีอีกชื่อคือ Sangokan แปลวา บานหลังท่ีสาม .. ภายในมี
ผลิตภัณฑตางๆท่ีเป็นเครื่องแกว ทัง้ภาชนะเครื่องครัวตางๆ และมีหองน้ําชาท่ีประดับโคม
ไฟถึง 167 ตัวเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีสุดแสนจะประทับใจอีกดวย

รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้
ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 สวนสัตวอาซาฮิยามา - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด - ศาลเจาฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด -
หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - ทานูกิโคจิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง

เมืองบิเอะ

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

ตรอกราเม็ง หรือ หมูบานราเมน

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

เป็นเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนท่ีงดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เสนหของ
เมืองน้ี คือ การขี่จักรยาน หรือขับรถผานเนินเขา และเย่ียมชมทุงดอกไมระหวางทาง ใน
หนาหนาวเมืองน้ีจะลอมรอบดวยหิมะขาวโพลน สวยไปอีกแบบ

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตัง้อยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆท่ีเปิดมาตัง้แตปี 1951 สองขางทางเป็นรานราเมนเล็กๆ
ท่ีมีท่ีน่ังเพียง 10 กวาท่ี รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย ซ่ึงซัปโปโรเป็นตนกําเนิด
ของมิโซะราเมน(Miso Ramen)น่ันเอง นอกจากในตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอ่ืนๆท่ี
เปิดอยูในตรอกเย้ืองกัน โดยทําเป็นท่ีเดินผานลอดตึก เรียกวา “ตรอกราเมนใหม” ราเมน
หรือราเม็งของอาซาฮิกาวามีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก บริเวณ
น้ีมีรานราเมนชื่อดัง 8 รานท่ีแสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิม้ลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา สะดวกสบาย หาของกินงาย มีรานคา, Supermarket,
Food court และโรงภาพยนตอยูภายใน ท่ีน่ีมีสินคามากมายใหเลือกชอปป้ิง และ
ซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญ

 คํ่า  SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู นําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท่ีมีชื่อเสียงกลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทาง
สวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณท่ีไมเหมือนสวนสัตวแหงอ่ืนๆ
ไฮไลท!!! ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กท่ีอยูตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาปา
ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน อิสระใหทานชมความนารักของสัตวประเภทสัตวอ่ืนๆ ไดตามอัธยาศัย

้ ้ ้ ่ ้ ่



เดินทางกลับสู เมืองซัปโปโร จากน้ันชอปป้ิง มิตชุยเอาทเลต เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มี
สินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิตซุยเอาเลท

นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปล่ียนเพ่ือใหสมกับความย่ิงใหญของเกาะ
เมืองฮอกไกโด

นําทานสู ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ นับเป็นอาคารขนาดใหญ
แหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญ่ีป ุนในสมัยน้ัน ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก
และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุด
เก็บบันทึกทางราชการ

ผานชม หอนาฬิกาโบราณ (Old Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึน้จากไม ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาล
สหรัฐ หลังจากท่ีมีการสรางเมืองซับโปโร

อิสระชอปป้ิง ดิวตีฟ้รี (Duty Free) ใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย

จากน้ันอิสระชอปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนท่ีทัง้หมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลงรวมรานคาตางๆ นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ท่ีพัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

สวนสัตวอาซาฮิยามา

เมืองซัปโปโร

มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด บรรดาสัตวท่ีอยูภายในสวนสัตวจะไดอยูภายใต
สภาพแวดลอมท่ีเป็นธรรมชาติเพ่ือใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขาออกมาไดโดยไมทําให
สัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเท่ียว
ท่ีไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็นท่ีระลึก

เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัป
โปโรจะไมมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ี
ใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝี
ไมลายมือใหไดเห็นกัน

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ใกลสนามบิน
New Chitose ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี
ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารม
ทองถิ่นประจําฮอกไกโด

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิตซุยเอาเลท

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ศาลเจาฮอกไกโด

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

ดิวต้ีฟรี

ทานูกิโคจิ

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปีเชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตัง้แตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของ
ญ่ีป ุนในสมัยน้ัน ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ี
เคยเป็นท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึน้จากไม ตัง้อยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตัง้แตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตัง้แตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

 คํ่า  SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน

10.00 น. เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี XJ621

บาย

15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเป่ียม บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึน้ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและ
เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึน้ ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
น้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

่



- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทอง
เท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม
รับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 
 

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

- คารถโคชปรับอากาศ 

- โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

- คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืน
วีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

- หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

- คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,200 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหาก
ไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
่ ่



4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง *

ฤดูหนาวในญ่ีป ุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ
ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูใน
ประเทศไทย

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว (กรณีตัว๋ REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin
/ Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

- กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

- สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชัน้ประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)

- สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง
ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึน้อยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

- ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

 

การยกเลิก
้



- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้หมด

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทัง้หมด

- ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมด เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 


