
#11213 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน หอดาวหาแฉกโก
เรียวคะคุ สวนสัตวอาซาฮิยามา นั่งกระเชาชมภูเขาไฟโชวะชินซัง
บิน TG
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ชมหุบเขาจิโกกุดานิ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ ขึ้น
กระเชาชมวิวฮาโกดาเตะ หอดาวหาแฉกโกเรียวคะคุ ภูเขาไฟโชวะชินซัง บอนํ้าฟุกิดา
ชิ คลองโอตารุ นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ สวนสัตวอาซาฮิยามา เนินเขา
พระพุทธเจา ขับสโนวโมบิล แชออนเซ็น





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - จิโกกุดานิ - ยานโมโตมาจิ - กระเชาไฟฟาฮาโกดา
เตะ - ออนเซน   

YUMOTO
TAKUBOKUTEI
หรือเทียบเทา

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - กระเชาภู
เขาไฟโชวะชินซัง - ออนเซน   

TOYA SUN
PALACE หรือ
เทียบเทา 

4 บอน้ําพุฟุกิดาชิ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - น้ําตก
กิงกะและน้ําตกริวเซย - ออนเซน   

SOUNKYO
KANKO หรือ
เทียบเทา

5 อาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา - ชมขบวนพาเหรดเพนกวินญ่ีป ุน - เมืองบิเอะ -
ลานสกี - Snow Mobile - ทานูกิโคจิ   

MERCURE
SAPPORO หรือ
เทียบเทา

6 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - เนินแหงพระพุทธเจา - มิตซุยเอ
าทเล็ต ฮอกไกโด - ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 ฿59,900 ฿56,900 ฿51,900 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - จิโกกุดานิ - ยานโมโตมาจิ -
กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. นัดหมายพบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาเตอร C สายการบินไทย จุดนัดพบปายบริษัท เจาหนาท่ี
บริการชวยโหลดสัมภาระและกระเปาเดินทาง

23.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซะ ดวยเท่ียวบิน TG 670 สายการบินไทย

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.20 น. ถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยปลอดภัย

นําทานชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” ท่ีเรียกวาหุบเขานรกน้ันเพราะท่ีน่ีมีทัง้บอโคลนและบอน้ํา
รอนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และถือเป็นแหลง
กําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน [หมอไฟทะเล]

นําทาน เท่ียวชมเมืองยานเกาโมโตมาจิ จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ ถนนเหลาน้ีเป็นท่ีนิยมในหมูผูรักการเดินเท่ียวชมวิว
เน่ืองจากเรียงรายไปดวยอาคารตางๆ ท่ีมีเอกลักษณและมีภูมิทัศนอันหลาก เมื่อครัง้อดีตไดเป็นเมืองทาท่ีมีการคาขายกับชาวตาง
ชาติฝ่ังตะวันตก ซ่ึงทําใหวัฒนธรรมตะวันตกไดเขามามีบทบาทในเมืองแหงน้ี ซ่ึงทานจะพบเห็นจากโบสถคริสต รานอาหาร
อาคารบานเรือนเกาแบบตะวันตกท่ีตัง้อยูริมเนินเขา

นําทานน่ังกระเชาชมเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีภูเขาฮาโกดาเตะ ใหทานไดชมวิวทิวทัศนของเมืองฮาโกดาเตะท่ีมีน้ําทะเลขนาบอยูทัง้
2 ดาน เป็นคอคอดกระมองจากดานบนจะมีลักษณะคลายวันนอน ในยามกลางวันหรือค่ําคืนท่ีอากาศแจมใสทิวทัศนจากบนยอด

่ ่ ่ ่



เขาจะมีความงดงามมาก จนไดรับการยกยองใหเป็น 1 ใน 3 จุดท่ีมีทัศนียภาพยามค่ําคืนท่ีงดงามท่ีสุดเคียงคูกับภูเขาอินาสะของ
นางาซากิและเขาร็อคโคะแหงเมืองโกเบ

ค่ํา

รับประทาน อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี โรงแรม YUMOTO TAKUBOKUTEI หรือเทียบเทา

แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

จิโกกุดานิ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู หมอไฟทะเล

ยานโมโตมาจิ

กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ

 บาย

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

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

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - สวนสาธารณะโก
เรียวคาคุ - กระเชาภูเขาไฟโชวะชินซัง - ออนเซน

 YUMOTO TAKUBOKUTEI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ ตลาดพ้ืนเมืองท่ีรวมรานคากวา 250 ราน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือเลือกชม
อาหารทะเลขึน้ชื่อของเกาะฮอกไกโด หรือจะเป็นผลไมขึน้ชื่อตามฤดูกาลและผักพ้ืนเมืองและทานสามารถลองสัมผัส
ประสบการณการตกปลาหมึกท่ีนาตื่นเตนไดจากตลาดปลาแหงน้ีอีกดวย

จากน้ันนําทานชม โกดังอิฐแดง ท่ีมีอายุเกาแกกวา 100 ปี โกดังแหงน้ีสรางตามแบบตะวันตกตกแตงดวยอิฐแดงทัง้หมด ใน
อดีตท่ีน่ีถูกใชเป็นโกดังเก็บสินคาของพอคาท่ีรํ่ารวยแตปัจจุบันถูกปรับเปล่ียนใหเป็นรานคา รานจําหนายสินคาท่ีระลึก โรงเบียร
รานอาหาร รานกาแฟท่ีนาน่ังมากมายหลายราน และท่ีสําคัญคือยังรวมเอารานคาท่ีจําหนายสินคาชื่อดังของฮอกไกโดไวใหเราได
ชอปป้ิงกันมากมายอีกดวย

นําทานชม หอดาวหาแฉกโกะเรียวคะคุ [ดานลาง] เป็นหอคอยสูง 90 เมตร ดานบนเป็นรูปหาเหล่ียม สามารถขึน้ไปชมวิว
ปอมดาวหาแฉกไดอยางชัดเจนแบบ 360 องศา ซ่ึงเป็นจุดฮิตท่ีมาเท่ียวปอมโงเรียวกาคุแลวจะตองขึน้ไปชมวิวน้ี ชัน้ลางสุดท่ีฐาน
เป็นรานขายของท่ีระลึก รานอาหาร และลานจัดนิทรรศการ และท่ีน่ีถือวาเป็นหน่ึงในสัญลักษณของเมืองฮาโกดาเตะอีกดวย

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน [เซตอาหารญ่ีป ุน]

นําทานน่ังกระเชาอุสุซังเพ่ือชมภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหมประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนองใหมท่ีเกิดจาก
การสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังท่ีเห็นอยูปัจจุบันอยูใน
ความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ”

ค่ํา

รับประทาน อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือเทียบเทา

แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

 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

เป็นโรงเก็บของ ในปัจจุบันถูกสรางขึน้มาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครัง้ใหญเมื่อ
ปี1907 และมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปท่ีเรียงรายรอบ
อาว และโรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขาย
ของท่ีระลึกนารักมากมาย



วันท่ี 4 บอน้ําพุฟุกิดาชิ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี -
นาฬิกาไอน้ําโบราณ - น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย - ออนเซน

สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ
สวนสาธารณะรูปดาว 5 แฉกตามศิลปะสไตลรัสเซียตัง้อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองฮาโกดาเตะ ปอมโกเรียวคาคุสรางเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะเพ่ือใช
เป็นปราการปองกันการรุกรานจากตางชาติ ตอมาในปี 1869 ปอมโกเรียวคาคุถูกใชเป็น
ศูนยบัญชาการสุดทายของตระกูลโทกุงาวะกอนท่ีจะปราชัยตอกองทัพจักรพรรดิเมจิอัน
เป็นการสิน้สุดการปกครองอันยาวนานในระบอบโชกุน สวนรูปทรงของปอม หากมอง
จากภาพถายมุมบนจะเห็นคลายกับเป็นดาวกระจายของนินจา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซตอาหารญ่ีป ุน

กระเชาภูเขาไฟโชวะชินซัง บาย

ขึน้กระเชา Rope Way ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดขึน้จาก
การสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยูขางๆ ภูเขาไฟอุซุ พาทานขึน้กระเชา
เพ่ือความงดงามทัศนียภาพดานบนท่ีจะทําใหทานไดเห็นวิวบรรยากาศของใบไมเปล่ียนสีท่ี
งดงาม และจุดน้ันสามารถมองเห็นทัศนียภาพ มุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบชื่อดังของญ่ีป ุน ตัวทะเลสาบจะเป็นวงกลม แตตรงกลางทะเลสาบจะมีเกาะโผล
ขึน้มาเป็นทะเลสาบท่ีไมเคยแข็งตัวและเน่ืองจากในน้ํามีสารอาหารนอย ทําใหแพลงตอน
อาศัยอยูนอย น้ําจึงมีความใสมาก

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 TOYA SUN PALACE หรือเทียบเทา 

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม บอน้ําฟุกิดาชิ บอน้ําพุเกิดจากน้ําฝนและหิมะท่ีไหลอยูบนภูเขาโยเตในหลายศตวรรษและเกิดเป็นบอน้ําพุทาง
ธรรมชาติอยางแทจริง อุณหภูมิจะอยูท่ี6องศาเซลเซียลตลอดทัง้ปีและอุดมไปดวยแรธาตุท่ีดีตอสุขภาพ น้ําท่ีน่ีอรอยจนไดรับเลือก
จากกระทรวงสิ่งแวดลอมใหเป็นหน่ึงในรอยน้ําท่ีบริสุทธิใ์นญ่ีป ุน

จากน้ันนําทานไปยัง คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ ในสมัยกอนประมาณ ค.ศ.1920
ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือบริเวณปากอาว ซ่ึงในยามค่ําคืนคลองแหงน้ีไดรับคําขนานนามวาเป็นจุดท่ีโรแมนติก
ท่ีสุด

นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี อาคารเกาแกสองชัน้ ท่ีภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง แตโครง สรางภายในทําดวย
ไม พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกและควรแกการอนุรักษใหเป็นสมบัติ
ของชาติ

นําทานชม นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา มีเสียงดนตรีดัง
ขึน้ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีแคนาดา

บาย
่



รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน [เมนูปลาฮอกเกะรานดังเมืองโอตารุ]

พาทานชม น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตกท่ีจัดไดวาเป็นวิวธรรมชาติท่ี
สวยท่ีสุดติดหน่ึงในรอยของญ่ีป ุน

ค่ํา

รับประทาน อาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี โรงแรม SOUNKYO KANKO หรือเทียบเทา

แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา

บอนํ้าพุฟุกิดาชิ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บอน้ําพุฟุกิดาชิ (Fukidashi park) เป็นสวนทีคนญ่ีป ุนนิยมเดินทางมาด่ืมน้ําแรบอน้ําพุน้ี
ไดรับเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดลอมใหเป็นหน่ึงในรอยน้ําท่ีบริสุทธิใ์นญ่ีป ุน บอน้ําพุเกิด
จากหิมะบนภูเขาท่ีละลายและไหลผานชัน้หินในหลายศตวรรษและกลายมาเป็นบอน้ําพุ
ทางธรรมชาติอยางแทจริง อุณหภูมิจะอยูท่ี6 องศาเซลเซียลตลอดทัง้ปี โดยอุดมไปดวยแร
ธาตุ ดังน้ันคนสวนใหญจะนําน้ํากลับไปทานท่ีบาน ใหทานไดชมความสวยงามและชิม
รสชาติของน้ําแรท่ีติดอันดับในญ่ีป ุน

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน นาฬิกาน้ีจะพน
ไอน้ํา มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาที

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูปลาฮอกเกะรานดังเมืองโอตารุ

 บาย



วันท่ี 5 อาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา - ชมขบวนพาเหรด
เพนกวินญี่ปุน - เมืองบิเอะ - ลานสกี - Snow Mobile - ทานูกิ
โคจิ

นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซย
น้ําตกริวเซ และน้ําตกกิงกะ น้ําตกสองสายท่ีไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเป็นริว้สวยงาม
น้ําตกทัง้สองสายตัง้อยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดงาย น้ําตกริวเซ ซ่ึง
ถูกเรียกวาเป็น “น้ําตกแหงดาวตก” เพราะสายน้ําเสนใหญไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูก
แสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก เคียงคูกับน้ําตกกิงกะ หรือ “น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน” ท่ีใน
ฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเป็นริว้เล็กๆ ไขวกันไปมา แลดูชดชอย

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 SOUNKYO KANKO หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปยัง เมืองอาซาฮิกาวาเพ่ือชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ซ่ึงไดรับความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีป ุน สวนสัตวแหงน้ีไดมีแนว
ความคิดท่ีวา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิต
ความเป็นอยูท่ีแทจริงของสัตวแตละประเภท เชน หมีขาวจากขัว้โลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตัง
แสนรู ไฮไลทสําคัญ !! ของท่ีน่ีคือการชมการเดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินท่ีใหทานไดชมอยางใกลชิด

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ท่ีตัง้อยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดชื่อวา “Small Town Of The Most
Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนนารักของเมืองน้ีอยูท่ีภาพวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา

นําทานเดินทางสู ลานสกี ใหทานไดสนุกกับประสบการณขับ Snow Mobile กิจกรรมบนสานสกีท่ีสนุกตื่นเตน เราใจ
พรอมทัง้ใหทานไดน่ังสโนวราฟติง้ พาทานชมวิวอีกทัง้ใหทานใหอาหารสัตวนารักคืออัลปากา

จากน้ันพาทาน ชอปป้ิงยานทานุกิโคจิ แหลงท่ีตัง้ของหางสรรพ สินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิงไดจุใจ เชน
ราน จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชัน่วัยรุน,ราน
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ รานนันดะ [เมนูป้ิงยางรานนันดะ]

พักท่ี โรงแรม MERCURE SAPPORO หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



อาซาฮิคาวา

สวนสัตวอาซาฮิยามา

ชมขบวนพาเหรดเพนกวินญี่ปุน

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร เมืองอาซาฮิกาวาไดชื่อวาเป็น
หลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุนอีกดวย สถานท่ีทอง
เท่ียวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด บรรดาสัตวท่ีอยูภายในสวนสัตวจะไดอยูภายใต
สภาพแวดลอมท่ีเป็นธรรมชาติเพ่ือใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขาออกมาไดโดยไมทําให
สัตวเกิดอาการเครียด สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดินออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเท่ียว
ท่ีไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยางใกลชิดและถายรูปเป็นท่ีระลึก

สวนสัตวอะซาฮิยามา ท่ีน่ีปลอยใหเพนกวินอยูกันอยางอิสระ ทัง้ในน้ํา และบนบก เดิน
เลนกลางหิมะอยางมีความสุข มีโชวสําคัญวันละสองรอบ ก็คือขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
ซ่ึงคนท่ีไปสวนสัตวแหงน้ี ไมพลาดท่ีจะชมขบวนนกเพนกวินตัวเล็กตัวนอย เดินพาเหรด
กลางหิมะอยางสนุกสนาน ไมใชเดินแคสิบย่ีสิบกาว แตเดินเลนกันเป็นกิโลๆ ประมาณ
สองกิโล รอบสวนสัตว นารักมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุน

เมืองบิเอะ

ลานสกี

Snow Mobile

 บาย

เป็นเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนท่ีงดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เสนหของ
เมืองน้ี คือ การขี่จักรยาน หรือขับรถผานเนินเขา และเย่ียมชมทุงดอกไมระหวางทาง ใน
หนาหนาวเมืองน้ีจะลอมรอบดวยหิมะขาวโพลน สวยไปอีกแบบ

ใหทานได ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ “หิมะ” อัน
ขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจาก เนินเขาหิมะ หรือทาน
ใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุด และอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

กิจกรรมบนลานสกีท่ีสนุกตื่นเตนเราใจ หรือจะเลือกมุมถูกใจกับการถายภาพเป็นท่ีระลึก
หากทานตองการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ของลานสกี อาทิเชน สกี, สโนว ราฟติง้ ฯลฯ



วันท่ี 6 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - เนินแหง
พระพุทธเจา - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด - ทาอากาศยาน
นานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูป้ิงยางรานนันดะ

 MERCURE SAPPORO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งกะ ในภาษาญ่ีป ุนแปลวาอิฐสีแดง เป็นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเม
ริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสัญลักษณของเมืองซัปโปโร อาคารของหอนาฬิกาสรางขึน้ตนสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ตัว
เรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตัน

จากน้ันนําทานเย่ียมชม เนินแหงพระพุทธเจา (Hill of the Buddha) มีลักษณะเป็นเนินเขาลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมี
ความสูงมากถึง 13.5 เมตร พ้ืนท่ีท่ีลอมรอบจะมีคอยๆลาดลง อีกทัง้รายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนท่ี
จะสามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหวาง
สถาปัตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึน้กับความงดงามจากธรรมชาติ

บาย

อิสระรับประทาน อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

พาทานไปยัง มิตสุยเอาทเลตพารค เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ตัง้อยูท่ีเมือง Kita-
Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนย
อาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานคร

ค่ํา

18.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยเท่ียวบิน TG 681 สายการบินไทย

23.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

หอนาฬิกาซัปโปโร

เนินแหงพระพุทธเจา

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึน้จากไม ตัง้อยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

ตัง้อยูท่ีเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีป ุน ถือวาเป็นผลงานการสรางชิน้เอก
อีกชิน้หน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีป ุนเจาของรางวัลพริตซ
เกอรท่ีถือวาท่ีสุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอมรอบรูปป้ันพระพุทธ
รูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ีลอมรอบจะมีคอยๆลาด
ลง อีกทัง้รายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนท่ีจะสามารถเห็นตน
ลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานท่ี
ลงตัวระหวางสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึน้กับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลว
ประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชัน้เอกท่ีหาดูไดเฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน

มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด บาย

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

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทดําเนินงานเพ่ือเป็นตัวแทนในการนําเท่ียว ทุกเสนทางทุกสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนําเสนอในรายการทัวรไดวางเสนทางไวลวง

หนาตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใชขอมูลสถิติของปีกอน ๆ และขอมูลจากองคการสงเสริมการทองเท่ียวประเทศญ่ีป ุนมาอางอิง
แตจะไมสามารถชีวั้ดไดวาสภาพภูมิอากาศแตละปีจะเหมือนเดิมหรือเปล่ียนแปลง บางเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ใน
แตละภูมิภาคสงผลโดยตรงตอผลิตผลของไมดอก ไมใบและไมผล เป็นตน ทัง้น้ีบริษัทฯ พยายามนําเสนอสิ่งใหม ๆ หมุนเวียนสลับ
กันไปทุกรายการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงรายทัวรตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ ณ วันเดินทาง
จริง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชนสูงสุดของทานลูกคาโดยสวนใหญเป็นหลัก 

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไวทัง้หมด

ในกรณีท่ีลูกคาตองการจองและซ้ือตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือรวมทัวรใน
ประเทศญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะทัวรน้ัน ๆ กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ี
ทานออกตัว๋โดยมิไดแจงใหบริษัททราบลวงหนา ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ไมวากรณีใด ๆ)

กรณีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้ในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา/ออกเมือง บริษัทฯ ไมคืนคาทัวรในทุกกรณี

บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางได เน่ืองมาจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประทวง การกอจลาจล
ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืน ไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน้

การชําระเงิน
บริษัทรับมัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจอง/ท่ีน่ัง

สวนท่ีเหลือทัง้หมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กําหนด

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางน้ันถูกจองเต็มเร็วกวาปกติ หรือจําเป็น
ตองออกตัว๋เครื่องบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บเพ่ิมคาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศครัง้ใหมของสายการบินท่ีมี
การเปล่ียนแปลง โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

อัตรานี้รวม:
คาบริการน้ําแรวันละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีป ุน)

คาบริการมัคคุเทศก และคารถโคชปรับอากาศตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

คาหองพักโรงแรม คาอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการท่ีกําหนด

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาประเทศญ่ีป ุน และไมรวมคาธรรมเนียมผานดานเขาประเทศอ่ืน

คาทําหนังสือเดินทาง และคาใชจายท่ีเป็นสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด เป็นตน

คาทิปมัคคุเทศก หัวหนาทัวรและคนขับรถ หากบริการดี นารัก สามารถเพ่ิมใหเป็นกําลังใจในการทํางานได

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 

วีซา
พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานมากกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
่



** คาทิปมัคคุเทศก และคนขับรถ หากบริการดี นารัก สามารถเพ่ิมใหเป็นกําลังใจในการทํางานได** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ขอกําหนดเกี่ยวกับดานอาหาร  
(จําเป็นตองแจงขอจํากัดเรื่องอาหารกอนการเดินทางลวงหนา 30 วัน)

1. รายการอาหารท่ีระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ และความเหมาะสม โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

2. ขอกําหนดสําหรับทานท่ีไมทานเน้ือปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญ่ีป ุน หมายถึง ทานไมสามารถทานเน้ือสัตวน้ํา
อ่ืนใดไดทัง้หมด ไมวาจะเป็นปลาหมึก หอย กุง หรืออยางอ่ืนอยางใดก็ตาม ซ่ึงอาหารท่ีทางภัตตาคารจะเปล่ียนใหสวนใหญจะเป็นเมนูท่ี
เป็นผักหรือเตาหูแทน

3. สวนกรณีท่ีมีแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องของอาหาร เชน ไมทานเน้ือสัตว (เน้ือวัว, เน้ือหมู, เน้ือไก หรืออ่ืนๆ) ไมทานซาชิมิหรือ
ซูชิท่ีเป็นของดิบ ทานใดท่ีไมมีการแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องอาหาร(ลวงหนา) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีป ุนแลวจะไมสามารถขอ
เปล่ียนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบวาหากทานระบุไมทานเน้ือสัตว ภัตตาคารทองถิ่นบางแหงอาจเปล่ียนเมนูใหทาน
ไดเพียงผัก หรือเตาหู หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากหัวบุกเทาน้ัน

ตัว๋โดยสารและสายการบิน

1. ตัว๋โดยสาร

              1.1 การเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางไปหรือกลับ ทาน
ตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจงทันทีเมื่อทําการจองทัวร)

              1.2 คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัตราท่ีทางสายการบินแจงคาธรรมเนียม
ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลัง ถือเป็นคาตัว๋เครื่องบินสวนเพ่ิมท่ีผูเดิน
ทางตองเป็นผูชําระ 
              1.3 กรณีท่ีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสม
ไมลจะดําเนินไดภายหลังออกตัว๋กรุปแลวเทาน้ัน โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขัน้ตอนดวยตนเอง 
              1.4  ท่ีน่ังบนเครื่องบินของกรุปทัวรเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ แจงคําขอไดตามขัน้ตอน แตไม
สามารถเขาไปแทรกแซงจัดการแทนได สายการบินไมรับคําขอบล็อกท่ีน่ัง Long Leg ผูโดยสารตองไปแจงคําขอท่ีเคานเตอรเช็คอินใน
วันเดินทาง 
              1.5 กรณีท่ีทัวรออกตัว๋เครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อตัวผูเดินทางทุก
กรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใด ๆ   
              1.6  ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอเงินคืนตามขัน้ตอนของ
สายการบินเทาน้ัน กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีฯ วาตัว๋เครื่องบินใบน้ัน ๆ สามารถขอเงินคืนไดหรือไม 
              1.7  การสะสมไมลของสายการบิน หากใชตัว๋โดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถสะสมไมลได 50% สวนสาย
การบินอ่ืน ๆ ในเครือ Star Alliance ขึน้อยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินน้ัน ๆ กับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวน
หรือทัง้หมดเป็นสิทธิข์องสายการบิน 
               1.8  กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลตัง้แตเริ่มจองทัวร โดยกรอกในใบขอมูลท่ีทางบริษัทฯ สงใหเพ่ือสิทธิประโยชน
สูงสุดของทานเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึน้เครื่องทุกใบไวตรวจสอบภายหลังทานกลับถึงเมืองไทย วาไดรับ
ไมลสะสมเรียบรอยแลว หากบัตรโดยสารขึน้เครื่องหาย (Boarding Pass) ทานไมสามารถเรียกรองใด ๆ ทัง้กับบริษัททัวรและสาย
การบิน

2.    สายการบิน

               2.1 สําหรับผูเดินทางซ่ึงตัง้ครรภ สตรีตัง้ครรภทุกอายุครรภตองอยูในดุลพินิจของแพทยและครอบครัววาควรเดินทางหรือ
ไม (โปรดแจงพนักงานทันทีเมื่อทําการจองทัวร) บริษัทฯ ขอเรียนวาเราไมอาจรับผิดชอบตอเหตุการณไมคาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ ์
ไมรับผูรวมเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน / ผูมีประวัติครรภเคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดกอนกําหนด 
               2.2  บริษัทฯ ยกเวนการคืนเงิน กรณีทานแจงยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุดสําคัญทุกเทศกาล
บริษัทฯ ตองทําการยืนยัน,ชําระมัดจําคาตัว๋หรือชําระเต็มจํานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร ไมวายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด ๆ 
               2.3  กระเปาและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
                     o น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู
โดยสารในชัน้ประหยัด) หากกรณีท่ีสัมภาระมีน้ําหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิเ์รียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพ่ิมได 
                     o กระเปาท่ีสายการบินอนุญาตใหสามารถนําขึน้เครื่องได จะตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และจําตองมีสัดสวน
ดังน้ี กวางxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 
              2.4  บางรายการทัวรท่ีตองใชสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึน้
อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน



 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีป ุน  และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  
ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การยกเลิก
กรณียกเลิกการจองมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์คืนมัดจําทานละ 5,000 บาท

กรณียกเลิกการจองนอยกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์ไมคืนเงินมัดจํา ไมวาจากกรณีใด

กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์คิดคาบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด

กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันกอนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคาบริการเต็มจํานวนของราคารวมทัง้หมด

หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปล่ียนวันเดินทาง (ยายคณะทัวร) สามารถทําไดโดยไมมีคาใชจายดังน้ี 

ทริปใหมตองเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม

แจงลวงหนากอนการเดินทางมากกวา 45 วัน ชวงปกติ  (Low Season / Basic Period)

แจงลวงหนากอนการเดินทางมากกวา 60 วัน ชวงเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน วันหยุดนักขัตฤกษ เทศกาล
ตาง ๆ วันคริสตมาส วันสิน้ปี วันขึน้ปีใหม วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือน
กรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นตน 
 


