
#12066 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ชมดอกลาเวนเดอร
ฟารมโทมิตะ สวนชิกิไซโนะโอกะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฟูราโน โอตารุ ฟารมโทมิตะ สวนชิกิไซโนะโอกะ บอนํ้าสีฟา
คลองโอตารุ พิพิธภันฑเครื่องแกว พิพิธภัณฑกลองดนตรี อุทยานโมอาย ตลาด
ซัปโปโรโจไก ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด สวนโอโดริ ยานทานุกิโคจิ อิสระเที่ยว
เต็มวัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ฟูราโน - โทมิตะฟารม - ทุงดอกลาเวนเดอร - สวนชิคิไซโนะโอกะ -
บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - อาซาฮิคาวา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา   

Smile
Hotel
Asahikawa
หรือเทียบ
เทา

3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - คิตต้ี คาเฟ - ราน
Kitakaro - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - ราน VENETIAN CAFETERIA - ดิวต้ีฟรี   

Raffinato
Hotel
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

4 สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน - เนินแหงพระพุทธเจา - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเลตพาร
ค Shiga Ryuo - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ทานูกิโคจิ   

Raffinato
Hotel
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

5 อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด   

Raffinato
Hotel
Sapporo
หรือเทียบ
เทา

6 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿8,000

21 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿8,000

24 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000

28 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

31 ส.ค. 65 - 5 ก.ย. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

4 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

11 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

14 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000

18 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

25 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ฟูราโน - โทมิตะฟารม - ทุงดอก
ลาเวนเดอร - สวนชิคิไซโนะโอกะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - อาซาฮิ
คาวา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

กําหนดการทั้งหมด

- สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง

- จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ

- น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เคานเตอร 4 เพ่ือเตรียม
ตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน

- สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง

- จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ

- น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย

23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ 620 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน

นําทานสู โทมิตะ ฟารม ฟารมของนักบุกเบิกรุนแรกๆ ของฮอกไกโด ทานจะไดพบกับดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอรและดอกปอปป้ี ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลาง

่ ่



เดือนสิงหาคมไปแลวเป็นดอกคอสมอส ซ่ึงแตละเดือนจะมีชนิดดอกไมตางกันไป***ชวงเวลาดอกลาเวนเดอรบานเต็มท่ี
(ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม) อิสระใหทานชื่นชมความงามของทุงดอกไมท่ีไกลสุดลูกหูลูกตา จนขนานนาม
กันวาเนินเขาสายรุง

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนชิกิไซโนะโอกะ ซ่ึงเป็นเนินสวนดอกไม 4 ฤดู ท่ีมีโรลคุงและ โรลจัง หุนฟางขนาดใหญ
สัญลักษณของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอนรับนักทองเท่ียว ชมดอกไมนานาพันธุชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร และทุงดอกไม
หลากสี ท่ีไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามท่ีสุด นอกจากน้ียังมีกิจกรรมหลากหลายไวบริการแดทุกทาน เชน ขับ
รถ ATV รถไฟชมฟารม หรือฟารมเล้ียง Alpaca เป็นตน *หมายเหตุ ราคาทัวรน้ีไมรวมคากิจกรรมในสวนดอกไม*

บาย

บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม บอน้ําสีฟา หรือ BLUE POND บอน้ําสีฟาท่ีเกิดจากความบังเอิญท่ีเกิดจากการสรางเขื่อนเพ่ือไมใหโคลนภูเขาไฟ
ท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi ไหลเขาสูเมือง โดยท่ีกนบอน้ําแหงน้ีจะมีแรธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟทําใหมีสีฟาหรือ
เขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมท่ีโผลออกมาจากพ้ืนผิวน้ํา ทําใหมีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพ่ือเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

ท่ีพัก Smile Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา

หลังจากเขาท่ีพักแลว นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน ใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด

ทาอากาศยานชิโตเสะ

ฟูราโน

โทมิตะฟารม

ทุงดอกลาเวนเดอร

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ซ่ึงในเดือนกรกฎาคมจะเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดใน
การชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับ
เลนสกีเน่ืองจากเป็นอีกเมืองท่ีมีหิมะลงพอสมควร

เป็นฟารมทุงลาเวนเดอรท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ซ่ึงเปิดให
เขาชมฟรีอยางอิสระ ใกลๆ กับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

ทุงดอกลาเวนเดอร (Lavenders) บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนท่ีดึงดูดใหนัก
ทองเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม สามารถชมความงาม
และสัมผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซ่ึงโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอร
จะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอน้ํา
โบราณ - คิตตี้ คาเฟ - ราน Kitakaro - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว
- ราน VENETIAN CAFETERIA - ดิวตี้ฟรี

***ชวงเวลาดอกลาเวนเดอรบานเต็มท่ี (ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)

ราคาทัวรน้ีไมรวมคากิจกรรมในสวนดอกไม

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา

สวนชิคิไซโนะโอกะ
เป็นสวนดอกไม 4 ฤดู ท่ีมีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร และมีหุนฟาง
ขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน ) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอ
ท่ีสวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวาเนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียง
สลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวนดอกไม ขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 7
เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมท่ีบานสะพรั่ง ใหทานไดเพลินเพลินกับการชม
และเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทาน
สามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การน่ังรถ NOROKKO (รถลากท่ีถูก
ลากโดยรถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

อาซาฮิคาวา

 บาย

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุน สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญ่ีป ุน

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา คํ่า

 Smile Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา

เป็นหางอิออนหนาสถานีอาซาฮิคาวา มีความสะดวกสบาย หาของกินงาย มีรานคา,
Supermarket, Food court และโรงภาพยนตอยูภายใน ท่ีน่ีมีสินคามากมายใหเลือก
ชอปป้ิง และ ซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญ

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้นจากการ
ถมทะเล ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร รานขายของท่ีระลึกน่ันเอง

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอยปี ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมาย
ท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็น
ของฝากใหคนรักไดอีกดวย

นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ซ่ึงเป็นของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบใหแก
เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากเดินเท่ียวชมและเพลิดเพลินไปกับกลองดนตรีท่ีหลากหลายและถายรูปกับหอนาฬิกาไอน้ําโบราณเรียบรอยแลว เดิน
ขามถนนมาอีกสักเล็กนอย แลวมาพักเหน่ือยกับรานคาเฟนารักๆกันดีกวา ไปประเดิมดวยรานแรกกันเลยจา

เดินขามถนนมาประมาณ 50 เมตร ดานขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตตี้ ท่ีทาทายรอ
ใหทุกๆทานเขาไปเย่ียมชมซ่ึงขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวย เมื่อซ้ือแกวพรอมเครื่องด่ืมเรียบรอยแลวสามารถ
เติมเครื่องด่ืมฟรี

ออกจากรานคาเฟคิตตี้ไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาท่ีเรียกกันวา มาถึงฮอกไกโดท้ังทีตองไมพลาด LETAO เป็นคาเฟใหน่ัง
ทานและสามารถสั่งกลับได LETAO ท่ีควรคาแกการทานคือชีสเคกน่ันเอง สัมผัสล้ินท่ีน ุมละมุน กล่ินหอมหวาน ใหรสชาติ
หวานพอดี ล้ิมรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

เดินตอกันมาอีกนิดใหอาหารกอนหนาน้ีไดยอย ก็จะเดินมาเจอกับราน KITAKARO เป็นรานคาเฟขนมหวาน เมนูท่ีแนะนํา
นั้นก็คือ ซูวครีม ซ่ึงจะคลายเอแคลบานเราน่ันเอง แตเรื่องรสชาตินั้นไมตองพูดถึง อรอยมากกวาแนนอน

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑเครื่องแกว โดยการเปาแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ จึงทําใหเครื่องแกวท่ีออกมามีรูปแบบและสี
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงภายในพิพิธภัณฑน้ียังมีบริการสินคาหลากหลายชนิด ใหทานไดเลือกซ้ือไปเป็นของฝาก ของท่ีระลึกกันอีกดวย

เดินออกมาเล็กนอยก็จะมองเห็นรานไอศกรีมท่ีชื่อวา VENETIAN CAFETERIA รานน้ีมีเมนูยอดฮิตน่ันก็คือ ไอศกรีม
สายรุง 7 สีน่ันเอง เป็นซอฟทครีม 7 สี เสิรฟใสโคน 7 ชั้น ชั้นละ 1 สี

จากนั้นนําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลือกซ้ือสินคาไดตามอัธยาศัย ซ่ึงมีสินคาใหเลือกซ้ือมากมาย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟตป้ิงยางปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทา
ราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ

ท่ีพัก Raffinato Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

โอตารุ

คลองโอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



พิพิธภัณฑกลองดนตรี

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

เป็นนาฬิกาไอน้ําโบราณสไตลอังกฤษท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น โดยนาฬิกา
น้ีจะพนไอน้ํา และมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คิตต้ี คาเฟ

ราน Kitakaro

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

ราน VENETIAN CAFETERIA

 บาย

เป็นรานกาแฟอันมีชื่อท่ีอยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง "คิตตี้"

เป็นรานคาเฟขนมหวานขึ้นชื่อรานหน่ึงของฮอกไกโด เมนูท่ีแนะนํานั้นก็คือ ซูวครีม ซ่ึงจะ
คลายเอแคลของประเทศบานเรา หากไดมาเยือนฮอกไกโดแลวสิ่งน้ีถือเป็นอีกสิ่งท่ีนักทอง
เท่ียวไมควรจะพลาด

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

เป็นรานไฮศครีมชื่อดังในฮอกไกโด รานน้ีมีเมนูยอดฮิตน่ันก็คือ ไอศกรีมสายรุง 7 สี เป็น
ซอฟทครีม 7 สี เสิรฟใสโคน 7 ชั้น ชั้นละ 1 สี อันไดแก องุน สตอเบอรรี่ ชาเขียว เม
ลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ีรสชาติเขมขนและอรอยมากๆ



วันท่ี 4 สวนสาธารณะทาคิโนะ ซุซุรัน - เนินแหงพระพุทธเจา - ตลาดปลา
โจไก - มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo - ตึกรัฐบาลเกาเกาะ
ฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ทานูกิโคจิ

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟตป้ิงยางปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด

 Raffinato Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานชม อุทยานโมอาย ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรางจาก
การเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่อวา Atama Daibutsu เปิดใหเขาชม มี 40,000 กลุมของท่ีบรรจุอัฐิและรองรับได
70,000 กลุม (ชาวญ่ีป ุนไมมีการฝังศพ ใชการเผา และจะซ้ือท่ีดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบท้ังตระกูลรวมไว) โมอายแหงญ่ีป ุน เป็นชื่อ
ท่ีผูคนเรียกขาน เป็นหน่ึงในสุสานท่ีใหญท่ีสุดในฮอกไกโด

จากนั้นนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาด
ขายสงซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเป็นสวนใหญ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทาน ชอปป้ิงท่ีมิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนม
ชื่อดังจากท่ัวโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ท่ีจุได 650 ท่ีน่ัง และ
มี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย

จากนั้น นําทานชมดานนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา ดวยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติ

นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตก คนสวนใหญใชเวลามาพักผอน
หยอนใจ สวนโอโดริเป็นท่ีรูจักในฐานะสวนสาธารณะ สถานท่ีเป็นท่ีพักผอนหยอนใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยังเป็นท่ีจัด
งานเทศกาลขึ้นชื่อของฮอกไกโดอีกดวย สามารถท่ีจะสนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออท่ัมเฟสซ่ึงรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโด
มาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซ่ึงพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Raffinato Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



สวนสาธารณะทาคิโนะ ซูซูรัน

เนินแหงพระพุทธเจา

ตลาดปลาโจไก

เป็นสวนท่ีโดดเดนดวยปฎิมากรรมกองหินจําลอง STONEHENGE จากหมูเกาะอีสเตอร
ชมหินแกะสลักรูปโมอายท่ีเรียงรายรอคอยตอนรับผูมาเยือนอยูทุกๆฤดูกาล

สถานท่ีทองเท่ียวน้ีตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีป ุน ถือวาเป็นผล
งานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีป ุน
เจาของรางวัลพริตซเกอรท่ีถือวาท่ีสุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอม
รอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ีลอม
รอบจะมีคอยๆลาดลง อีกท้ังรายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนท่ีจะ
สามารถเห็นตนลาเวนเดอรจํานวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปป้ันพระพุทธรูป ซ่ึง
เป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหวางสถาปัตยกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจาก
ธรรมชาติ มองดูแลวประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกท่ีหาดูไดเฉพาะท่ีน่ีเทานั้น

เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

สวนโอโดริ

 บาย

ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงเอาทเล็ทมอลลขนาดใหญของญ่ีป ุน มีสินคาแบรนดเนมมากมาย รวมถึง
รานอาหาร เครื่องด่ืม รานกาแฟ นักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมากมายท่ีศูนย
อาหารรวมถึงอาหารจากรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงในทองถิ่น

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

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก



วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวเมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

วันท่ี 6 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามและอาหารค่ําอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Raffinato Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง

- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพ
สินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร

- ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Raffinato Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเท่ียว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปป้ิงไดอยาง
เต็มอ่ิมหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ท่ีอาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็นตึกท่ี
สูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เป็นท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก
ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็นศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

 คํ่า  Raffinato Hotel Sapporo หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

09.55 น. นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เท่ียวบินท่ี XJ 621 บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ         

- คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

- คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

- คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
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- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ
สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม
ทานละ 1,700 บาท**

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

- คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

- ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคา
บริการทีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


