
#11422 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟโช
วะชินซัน หุบเขานรกจิโกกุดานิ *(เก็บทิปที่สนามบิน) บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ ภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นสูยอดเขา
อุสุ ศูนยอนุรักษหมีสีนํ้าตาล ชอปปงยานถนนทานูกิโคจิ ยานซูซูกิโนะ โร
งงานชอคโกแลตอิชิยะ(ดานนอก) พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ฟรีเดย 1
วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาไฟ
อุสุ - ฟารมหมีสีน้ําตาล - เมืองซัปโปโร - ทานูกิโคจิ - ยานซูซูกิโนะ   

MYSTAY
SAPPORO
หรือเทียบ
เทา

3 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - คลองโอตารุ - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - บุฟเฟตปู
ยักษ - JTC DUTY FREE - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด   

MYSTAY
SAPPORO
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด   

MYSTAY
SAPPORO
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 ฿32,900 ฿32,900 ฿32,900 ฿10,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง - ภูเขาไฟอุสุ - ฟารมหมีสีน้ําตาล - เมืองซัปโปโร -
ทานูกิโคจิ - ยานซูซูกิโนะ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบินไทยแอร
เอเชียเอ็กซ (XJ) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน ไทยแอรเอเชียอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ 620
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) **บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโทเซ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง)
***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ *** หลังจากผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร และรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ สถานตากอากาศและน้ําแรท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีน้ํารอนท่ีแตกตางกัน
11 ชนิด นับเป็นน้ํารอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดของญ่ีป ุน ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยโรงแรม และท่ีพักสไตลญ่ีป ุน
เรียวกังมากมาย

นําทานชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก ซ่ึงเกิดจากภูเขาไฟท่ียังไมดับถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกล่ินของกัมมะถัน ชม
บอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติท่ียังคงอยู

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร
่ ้ ่ ่ ้



นําทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึน้ใหม มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึน้โดย
การเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหวางปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ
ปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตัง้อยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟาขึน้สูยอดเขาอุสุ เพ่ือชมทิวทัศนแบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ทานสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงก็จะ
เห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977

นําทานชม ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล (BearPark) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเท่ียวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสี
น้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว หากใครตองการใกลชิด
กวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา นอกจากน้ียังยังขาย
ขนมปังและแอปเป้ิล ใหนักทองเท่ียวไดปอนอาหารหมีอีกดวย

จากน้ันเดินทางกลับสู เมืองซัปโปโร

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ียาน ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตัง้แตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตร ใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวย
หลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดด

หรือจะเดินเลนชมเมืองท่ี ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ียานกินด่ืมท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร มัง่ค่ังดวยรานคาและ
แวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปท่ีซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน
สามารถเลือกรานตามความชอบ ทัง้ชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง ๆ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

พักท่ี MYSTAY SAPPORO หรือระดับเดียวกัน (ท่ีพักใกลแหลงชอปป้ิงทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงไดจนถึงรานปิด)

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ

โนโบริเบทสึ

จิโกกุดานิ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการดานการ
คมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในฮอกไกโด และเป็นสนามบินท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และมีน้ําพุรอนท่ี
มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ทัง้ออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโกกุดานิ ท่ีเราสามารถ
เห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอดเวลา อีกทัง้ยังเป็นแหลงท่ีรวม
รีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนท่ีติดระดับตนๆอีกดวย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปดวยแรกํามะถันซ่ึงเกิดจากความรอนใตดิน
บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง

่ ้

ภูเขาไฟโชวะชินซัง

ภูเขาไฟอุสุ

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

เมืองซัปโปโร

ทานูกิโคจิ

ยานซูซูกิโนะ

เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึน้ใหม มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึน้โดยการเกิดแผนดิน
ไหวและกอตัวขึน้บนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถัน
ลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตัง้อยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึน้กระเชาอูสุซัน

เป็นภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท สูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปีท่ีผานมาเกิด
การปะทุขึน้ 4 ครัง้ คือ ปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซ่ึงทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเน่ืองจากมีการเฝ าระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหนา เพ่ือใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล เป็นอีกหน่ึงแหงท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากใน
เกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุตัง้แตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี สามารถให
อาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสี
น้ําตาลแสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี

เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัป
โปโรจะไมมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ี
ใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝี
ไมลายมือใหไดเห็นกัน

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

ยานซูซูกิโนะ เป็นยานบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีป ุน เต็มไปดวยรานคา
บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ปายรานคาสวางไสว
ยามค่ําคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาล
หิมะ เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง ประจําทุกปี

 คํ่า  MYSTAY SAPPORO หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - คลองโอตารุ - เมืองโอตารุ -
พิพิธภัณฑกลองดนตรี - บุฟเฟตปูยักษ - JTC DUTY FREE
- มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพักใกลแหลงชอปป้ิงทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงไดจนถึงรานปิด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ทานสามารถชมขัน้ตอนการทําชอคโก
แลตท่ีขึน้ชื่อของเมืองซัปโปโร ชมถวยชามท่ีใชสําหรับใสชอคโกแลตท่ีมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ แนะนําใหทานชิมชา หรือ
กาแฟรอนของท่ีน่ี พรอมทัง้สัง่ขนมเคกราดดวยชอคโกแลตเขมขน ในสวนท่ีเป็นคอฟฟ่ีชอฟ บริเวณชัน้ 2 ของอาคารทรงสไตล
ยุโรป (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไมรวมตัว๋คาเขาชมภายใน)

นําทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุท่ีไดรับความนิยมถายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารกออิฐแดง โดย
คลองโอตารุสรางเสร็จในปี 1923 ถือวาเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใชเป็นเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขน
ถาย แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่งหน่ึงทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สวนท่ีเหลือไวครึ่ง
หน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเป็นสถานท่ีทองเท่ียว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง อิสระใหทานรูปเป็นท่ีระลึก

อิสระใหทานเดินเลนชม เมืองโอตารุ ตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ท่ีรวบรวมกลองดนตรีและ
เครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคาพ้ืนเมืองงานฝีมือตาง ๆ อาทิเชน ตุกตาแกว
ชาม แกว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี ซ่ึงมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ

รานขายขนมอบตางๆ ท่ีทานสามารถชิมตามใจชอบ โดยเฉพาะราน KITAKARO ซ่ึงมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหมๆ ให
อรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว และเหมาะท่ีจะซ้ือของฝากเป็นอยางดี และยังมีอีกหน่ึงรานท่ีทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน
LeTAO รานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมท่ีแสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูชาบู + ขาปูยักษ

นําทานสู JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัย

จากน้ันเดินทางไปยัง MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซ่ึงเปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคา
สําหรับทุกคนตัง้แตแบรนดชัน้นําจากตางประเทศ สินคาแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและ
สินคาท่ัวไป นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนยอาหารขนาดใหญท่ีจุได 650 ท่ีน่ัง

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ มิตซุยเอาทเลต

พักท่ี MYSTAY SAPPORO หรือระดับเดียวกัน (ท่ีพักใกลแหลงชอปป้ิงทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงไดจนถึงรานปิด)

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โรงงานสุดนารัก ท่ีตอบสนองความฝันของเด็กๆ มาท่ีน่ีคุณจะไดพบกับการผลิตขนม โดย
มีเสนทางการเดินชม ท่ัวทัง้โรงงานโดยจุดตางๆ ก็จะใหทัง้ความรู และความเพลิดเพลินไป
ดวย นอกจากน้ียังมีคาเฟ รานขายของฝาก และสวนสวยๆ ใหน่ังเลนดวย



๋

คลองโอตารุ

เมืองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู + ขาปูยักษ

บุฟเฟตปูยักษ

JTC DUTY FREE

มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด

 บาย

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

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

 คํ่า  MYSTAY SAPPORO หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไมรวมตัว๋คาเขาชมภายใน)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพักใกลแหลงชอปป้ิงทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงไดจนถึงรานปิด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระใหทานทองเท่ียวเมืองซัปโปโรตลอดทัง้วัน ซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากมาย ตามรายละเอียดดานลาง ไกดจะพา
ทานเดินทางไปเท่ียว ณ สถานท่ีน้ันๆ โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใตดิน หรือรถบัส โดยแตละทานจะออกคาใชจายในสวน
ของคาเดินทาง และคาเขาสถานท่ีดวยตัวทานเอง

สถานท่ีทองเท่ียว
- อดีตอาคารท่ีวาการของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. Office Building) (ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตลนีโอบารอค

มีลักษณะพิเศษท่ีมีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด
ปัจจุบันไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

- หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มีหนาปัดนาฬิกาทัง้
สี่ดานท่ีทําจากอเมริกา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีนักทองเท่ียวท่ัวโลกรูจัก และนิยมถาย
รูปเป็นท่ีระลึก

- บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซ่ึงเป็นสวนหยอมขนาดใหญ ตัง้อยูใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยาม
ถึง 1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเป็นท่ีตัง้ของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร SAPPORO
TOWER ซ่ึงสามารถขึน้ไปชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรไดเลยทีเดียว

- ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึน้ในปี 1871
ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไดอัญเชิญเทพมาประทับทัง้หมด 4 องค จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะแก
การชมดอกซากุระบาน ในฤดูรอน วันท่ี 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festi-val หรือ Sapporo
Matsuri ซ่ึงจะแหขบวนไปตามถนน

สถานท่ีชอปป้ิง
อิสระใหทานชอปป้ิงท่ียาน ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตัง้แตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของ

ฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจ
กลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือ
หิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา

หรือจะเดินเลนชมเมืองท่ี ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ียานกินด่ืมท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร มัง่ค่ังดวยรานคาและ
แวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด อันน้ีแลวแตพ่ีชอบแลวครับวาอยากทานอะไร แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปท่ีซอยน้ี
คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ ทัง้ชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง ๆ

อิสระรับประทานอาหารเท่ียง และเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา

พักท่ี MYSTAY SAPPORO หรือระดับเดียวกัน (ท่ีพักใกลแหลงชอปป้ิงทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงไดจนถึงรานปิด)

อิสระทองเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยาง
เต็มอ่ิมหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตัง้อยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นทัง้หางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้อยูท่ีชัน้ 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามทัง้กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตัง้อยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก
ESTA ซ่ึงท่ีชัน้ 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ

อิสระอาหารเท่ียง และค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพักใกลแหลงชอปป้ิงทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงไดจนถึงรานปิด

บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

 คํ่า  MYSTAY SAPPORO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

นําทาน CHECK OUT ออกจากโรงแรมและนําทานเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ

10.00 น. ออกเดินทางจาก เมืองซัปโปโร กลับ กรุงเทพฯ โดย สายบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ621 (ใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.30 ชัว่โมง) **บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

บาย

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ เชา

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
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

3. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทาง 30 ทานขึน้ไป ถาจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง 

กรณีทานมีการเดินทางดวยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศตองรบกวนแจงใหกับเราทราบ ณ วันท่ีจองทัวร หากไมมีการแจงเรื่องไว
จะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดขึน้จากตัว๋เครื่องบินดังกลาวได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีสนามบินทุกแหง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง

หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพักทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือวันเสาร-อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศกและคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ

การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุนตามกฎหมายของสามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก

จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  

คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมา
ขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะ
ไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหนาท่ีประสานงานและ
เจาหนาท่ีจะทําการติดตอชวยเหลือทานเป็นระยะ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัทฯ จะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึง
ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ แลว

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมง หลังจากสงเอกสารจองทัวร

สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และ
ไมคืนคามัดจําทัวร เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน



อัตรานี้รวม:
ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร และคาธรรมเนียมน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดระบุไวในรายการ

โรงแรมท่ีพักตามระบุไวในรายการ หรือในระดับเดียวกัน 

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (คารักษาพยาบาล) **
ไมรวมประกันสุขภาพ **

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก เป็นตน

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจัดให ในรายการทัวร

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง

คาเปล่ียนแปลงตัว๋เครื่องบิน สําหรับผูท่ีไปและ/หรือกลับ ไมพรอมพรอมคณะ (สอบถามคาใชจายกับเจาหนาท่ี)

คาธรรมเนียมในกรณีกระเปาสัมภาระมีน้ําหนักเกินกวาท่ีทางสายการบินกําหนด หรือมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม

คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถ 2,000 บาท/ทาน ตลอดการเดินทาง (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

จากการท่ีรัฐบาลญ่ีป ุน ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ ซ่ึงมีผลใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตอง
ผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ีย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา
หนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา เชน ตัว๋เครื่องบินขากลับ หรือเอก
สารอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณา ไดแก

(1) ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

(2) สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 

(3) ชื่อ-ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน เชน โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให) 

(4) กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1) หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน

(2) กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

(3) ในขัน้ตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

(4) เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไมตองแจงลวงหนา

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท ตอทริป ตอลูกคาผูเดินทาง 1
ทาน ทัง้น้ีรวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมเกิน 2 ปี (Infant) ณ วันเดินทางกลับ (ขออนุญาตเก็บทิปท่ีสนามบินในวันเช็คอิน)

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

่ ๋ ่ ้



หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว) การใหบริการในแตละวัน ไมสามารถเพ่ิม
เวลาการใชรถบัสได ทัง้น้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับสภาพการจราจร ณ วันเดิน
ทางน้ันๆเป็นหลัก

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ พรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําคาใชจาย
สวนตางท่ีสายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดลําดับท่ีน่ัง ทางสายการบินจะเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ และหากเป็นกรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซ้ือขาดแบบมี

เงื่อนไข และหรือเท่ียวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EX-TRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ  เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง
ทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


